En RTTY-Demodulator MAINLINE ST-5
(Efter »Radio och Television«, nr. 6/7-1972)
Indsendt af EDR’s afdeling i Rønne, Bornholm

ST-5 konverteren set forfra.

Denne
RTTY-demodulator
blev
publiceret
i
RTTY-journal maj 1970 af Irvin M. Hoff, W6FFC.
ST-5’eren er en fortsættelse af forskellige RTTYdemodulatorer. der er udviklet af W6FFC; udvik
lingen startede med ST-1, denne blev dog aldrig
publiceret, ST-2 var en lille enhed for VHF, ST-3
kom i 1968, ST-4 var kun til 170 Hz skift.
ST-5
demodulatoren
er
siden
offentliggørelsen
blevet bygget af hundredevis af amatører kloden
over, fordi demodulatoren er ret enkel at bygge,
virker forbavsende godt, og endelig er den billig at
bygge.
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Den følgende beskrivelse omtaler enkelthederne i
opbygningen, der kun kræver let tilgængelige ma
terialer.
De aktive komponenter udgøres af 2 stk. opera
torforstærkere μA 709C og en 300-volt transistor
fra Motorola. MJE 340.
Beskrivelse af ST-5
Demodulatoren anvender den ene »op-amp« 709C
som begrænser og den anden 709C som »slicer«.
Et »slicer«-trin er et kredsløb, der afgiver velforme
de pulser, selvom indgangsimpulserne er varierende
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IC I’s pin 6 (udgangen) er TP(0 volt). Det umærkede trimpot fra IC Vs udgang til R16 er det i teksten omtalte 5 kohm trimpotmeter.

og forvrængede. Slicertrinet giver udstyring til nøg
letrinet, der består af en MJE-340. Nøgletrinet er
så forbundet til fjernskriverens modtagemagnet.
Begrænseren
Forstærkningen i 709C er så stor, at det er svært
at sige, hvor lille et signal der kræves på indgangen,
førend begrænsning finder sted. Et signal på et par
millivolt på indgangen giver på udgangen et signal
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på ± 10 volt. Dette betyder, at indgangssignaler,
der varierer fra få millivolt til nogle volt, giver sam
me
udgangsspænding
fra
begrænseren.
Begrænserens indgang er beskyttet af et par zenerdioder.
Detektoren
Detektoren består af to simple LC-filtre med 88
mH-toroider. I forbindelse med konstruktionen af
kredsene dukkede der problemer op, som man umid-
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delbart ikke tænker på. Det viser sig nemlig, at »Q«
er afhængig af frekvensen, og da »mark« og »space«
ikke ligger på samme frekvens, vil man, såfremt
man ikke er opmærksom herpå, få forskelligt ud
gangsniveau, afhængig af om frekvensen er høj ell.
lav. Ved 850 Hz skift med »mark-space« på 2125—
2975 Hz vil man derfor have andre modstands- og
kondensatorværdier,
end
på
»mark-space«
1275-

2125 Hz. Nu er det imidlertid således at 95% af
amatørtrafikken »køres« med 170 Hz skift, og der
for kan man køre »mark-space« på 2125-2295 Hz.
Den forholdsvis lille afstand mellem de to toner
gør, at man ikke behøver at beskæftige sig særlig
meget med dette problem.
Såfremt man også vil »lytte« på de kommercielle
RTTY-stationer med f.eks. 450 ell. 850 Hz skift, er

Fig.5
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det dog rigtigst at være opmærksom på problemet.
Modstandene R12, R13, RI5, R16 gør kredsene bre
de, for ellers bliver Q-værdien for høj. Disse fire
modstande skal altså have andre værdier, såfremt
der ønskes et andet skift. Modstandenes værdier
ændres til en trediedel, såfremt telegrambureauer

nes trafik skal modtages, dette skyldes det større
skift som disse stationer som regel sender med.
Signalerne
helbølgeensrettes
i
detektoren.
»Mark«-signalerne giver negative og »space«-signalerne giver positive jævnspændingsimpulser.
Via et lavpas RC-filter, der skal undertrykke to
nefrekvensresterne, går impulstogene til »sliceren«.

Fig.6
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Det øverste printkort er indgangsfilteret med både NARROW og
WIDE filteret.
Det midterste billede viser selve demodulatoren.
Det nederste billede viser strømforsyningen.
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Slicertrinet
»Sliceren«, der består af den anden 709C, arbej
der med 20 eller 22 ras lange jævnspændingsimpul
ser. Eftersom der nu arbejdes med jævnspændings
signaler i stedet for med tonesignaler, har frekvens
kompensationsnetværkets
kondensatorer
andre
vær
dier
end
i
begrænsertrinet.
Kompensationsnetvær
ket er tilsluttet ben: 1-8 og 5-6. Sliceren har så stor
forstærkning, at en signalvariation så lille som 1-2
Hz vil få trinet til at skifte fra mark til space.
D.v.s. at det er muligt at arbejde med meget smalle
skift.
Nøgletrinet
Nøgletrinet, der styres af sliceren, består af en
MJE-340 NPN silicium-transistor. MJE-340 er en
300 volt transistor, der kan klare effekter up til 25
watt. Den kører i denne opstilling i enten »on« eller
»off« stilling. Selv ved en 60 mA loop afsættes der
kun 0.012 watt i transistoren, dette skyldes at kollektorspændingen er så lav som 0,2 volt, hvilket prak
tisk talt gør, at transistoren ikke kan brændes af
under normale forhold. I space-stilling er transisto
ren kørt »cut-off« af en negativ spænding fra slice
ren.
Dioden
på
basis
sørger
for,
at
basisemitterspændingen ikke bliver extremt stor, når sli
ceren går til minus 10 volt.
Et »spids-absorberende netværk« fra kollektor til
stel reducerer »back e.m.f.«, der forårsages af mod
tagemagnetens
selvinduktion,
når
der
skiftes
fra
mark til space.
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Strømforsyning
Selve
forsyningsspændingen
til
demodulatoren
udgør + 12 volt, og - 12 volt. Spændingerne er
stabiliserede ved hjælp af zenerdioder, udglatning
sørger de to elektrolytter for. Til ensretteren er 2
gange 14 volt vekselspænding udmærket, såfremt
man har en sådan transformer, ellers er 2 x 12,6 volt
også i orden. Strømforsyningen kan selvfølgelig også
laves transistorreguleret.
Loopstrømforsyningen
er en såkaldt »floating loop«-strømforsyning. Dette
betyder, at minus ikke er fast på stel. Når transisto
ren i nøgletrinnet trækker strøm, bliver plus praktisk
taget lagt på stel. Når transistoren ikke trækker
strøm, er minus på stel gennem en modstand. Årsa
gen til, at denne type strømforsyning i stor udstræk
ning anvendes til RTTY - demodulatorer er, at man
derved opnår en spænding, der går fra plus til minus.
Denne spænding tages via en spændingsdeler ud, og
kan bruges til nøgling af senderen.
Justering af ST-5
Med indgangen kortsluttet tilsluttes et universa
linstrument til pin 6 af op-amp. 1. og stel, justér
derefter på 25 kohm-potmeteret, indtil instrumentet
viser 0 volt. Hvis denne justering ikke kan foretages,
må der forefindes en fejl. Når den første justering er
hjemme, tilsluttes instrumentet til punkt »A«. Ind
gangen tilsluttes en tonegenerator, og der skiftes på
indgangen mellem »mark« og »apace«. 5 kohm pot-
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Konverteren set ovenfra. Man ser her, hvorledes printkortene er
monteret. Motorrelæet ses ved sikringsholderen, der er monteret på
chassiets bagside. Den ene 88 mH forvide, der ses under Di n-stikket
på bagpladen, anvendes som trafo 5 ohm: 600 ohm. Det trykte
kredsløb, der er monteret ved siden af afstemningsinstrumentet, er
en lille AFSK-generator for 170 Hz skift.

meteret skal så justeres således, at der er samme
udslag på meteret, uanset om der er »mark« eller
»space« på indgangen.
Justeringen er nu afsluttet, og den eneste juste
ring, der nu skal laves, er justering af afstemningsin
dikatoren, såfremt en sådan ancendes.

Strømforsyningen
Nogen egentlige justeringer er der ikke i strømfor
syningen, blot skal man tilpasse R33, således at der
går 40 mA gennem fjernskriverens modtagemagnet.
+ 12V

Afstemningsindikatoren
Et enkelt transistorkredsløb kan anvendes som
afstemningsindikator.
Et
1
mA-instrument
måler
kollektorstrømmen
i
transistoren.
Afstemningsindi
katoren er tilsluttet punkt »A«. Der vil således
komme udslag på meteret, når detektorene afgiver
spænding. Potmeteret justeres således, at et pas
sende udslag opnås, f.eks. 0,3 mA. En kondensator
sættes over instrumentet for at dæmpe udsvingene.
Om
man
foretrækker
afstemningsindikering
ved
hjælp af et »scope« eller instrument må være indivi
duelt, men blot kan det fastslås, at det går fint med
instrument, og så er det jo billigt.
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De 120 volt til fjernskriveren er ikke kritiske, en
lidt lavere spænding går udmærket, men R33 skal jo
så være mindre. Spænding til nøgling af senderen
tages hvor der er mærket FSK. Denne spænding er
velegnet, når senderens VFO nøgles ved hjælp af en
diode og kondensator. Der bør gå ca. 1 mA gennem
dioden.
Mekanisk opbygning af ST-5
Konverterenheden er opbygget på printplader. 1
printkort indeholder indgangsfilter, 1 kort er med
strømforsyningen, og 1 printkort er med selve de
modulatoren.
Hvis konverteren skal anvendes til 2-meter brug,
kan den anvendes uden indgangsfilter, men såfremt
konverteren anvendes på HF-båndene, må det kraf
tigt anbefales at anvende indgangsfilter, evt. kun det
smalle filter, da 95% af amatørtrafikken foregår med
170 Hz skift. Ønsker man også at kunne modtage de
komercielle nyhedsbureauer, så må det brede filter
anvendes.
Indgangsfilter
De 6 spoler er fastspændt på printkortet ved hjælp
af skruer. Der skæres gevind til en 3 mm skrue i
printkortet, 1 hul for hver toroid. Et lille stykke
plexiglas anvendes til fastholdelse af toroiden, og
gennem dette monteres skruen.
De anvendte kondensatorer er aistyroflex-typen.
Demodulatoren
De 2 toroider fastgøres på samme måde som i
indgangsfilteret.
Kondensatorerne
i
de
afstemte
kredse skal være af styroflex-typen, de øvrige kon
densatorer er ikke kritiske.

C2

Strømforsyningen
R33, modstanden på 2,7
at den ikke berører printpladen.

kohm,

monteres

således

Indbygning
Det hele bygges ind i en metalkasse, der er mindst
100x 160x240 mm, og regner man med på et senere
tidspunkt at forsyne konverteren med automatik, så
gøres plads til det. Automatik, der kan komme på
tale er: Autostart (automatisk motoropstart), KOX
(Keybord
Operated
X-mitter),
Bell-automatic
(sende-modtage omskiftning ved hjælp af klokkesig
nalet) mm. Under alle omstændigheder bør der af
sættes plads til en AFSK-enhed. (AFSK = Audio
freqency shift keying = Lavfrekvens toneskift nøg
ling).
De tre printkort er monteret liggende på højkant.
De er monteret i 10-polede kredsløbskonnektorer,
der sidder i en lodret holder (et stykke aluminium,
der er bukket i vinkel, hvorpå der er skåret huller ud,
der passer til fatningerne). Den anden ende af kreds
løbskortene er støttet af en plexiglasskinne, hvori
der er skåret en rille for hvert kort, skinnen er fast
spændt på chassiset med 3 mm skruer. Nettransfor
matoren er ligeledes fastspændt på chassiset. På kas
sens forplade er instrumentet anbragt, omskifteren
STBY-REC-TRANMIT-LOOP,
omskifter
for
ind
gangsfilter:
NARROW-WIDE,
Netafbryder,
kon
trollampe. På forpladen bør man afsætte plads til et
par ekstra omskiftere, der f.eks. kan anvendes til
fjernbetjening
af
strimmelsender,
og
reperforator.
På kassens bagside er de forskellige fatninger monte
ret, dvs. fatning for fjernskriver, for fjernskrivemo
tor, udtag til monitor-scope. udtag til nogling af sen
der evt. AFSK., netledning mm.

c4

Indgangsfilter
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Trimmeanvisninger
Indgangsfilteret trimmes lettest ved hjælp af en
tonegenerator, der bør være så nøjagtig som muligt,
og et rørvoltmeter eller oscilloskop.
Det er lettest at trimme en kreds ved at vælge en
kondensator ud fra et sortiment. Man finder den
kondensator, der giver en resonansfrekvens nær
mest under den rette værdi. Vikl derefter 10 vin
dinger af toroiden, 5 afhverende, kontroller derefter
frekvensen. Man kan nu finde ud af, hvormange Hz
pr. vinding frekvensen er flyttet. Af erfaring ved jeg,
at der skal nogle få vindinger af, som regel en 10-15
stk., men det afhænger jo af, hvor tæt man rammer
første gang med kondensatoren.
Demodulatorens
afstemte
kredse
afstemmes
på
samme måde. men metoden kan naturligvis ikke an
vendes ved afstemning til 2295 Hz, her må man til
passe kondensatorerne. Det kan godt være at man
må prøve et dusin kondensatorer, for frekvensen er
hjemme.
Tilslutning af fjernskriveren
Modtagemagneten
(PM)
og
tangentbordets sen
dekontakt (kontakter) forbindes i serie. PM og KB
(Keybord = sendekontakter) tilsluttes de 120 volt på
strømforsyningen og nøgletransistorens kollektor. I
kredsløbet skal der nu gå 40 mA. idet nøgletransisto
ren skal trække strøm, når der intet signal er på
konverteren. Modtagemagneten skal nu trække, det
kan let høres på fjernskriveren, idet denne nu falder
til ro. Hvis modtagemagneten ikke trækker, så er det
sikkert fordi ledningerne vender forkert - byt dem
om, og strømmen går nu retvendt gennem modtage
magneten. Maskinen skal kunne skrive med sig selv i
stilling »LOCAL LOOP«, og der er medskrift i sen
destilling (TRANSMIT).
Fjernskriverens motor
forbindes til motorrelæet,
således at motoren starter op når omskifteren står i
stilling: REC - TRANSMIT - LOCAL LOOP, med
ens den i STANDBY stilling er standset. Husk. der
skal være jord på fjernskriveren.
Tilslutning til modtageren
Tilslutning af konverteren til modtageren, sker
ved at konverteren hænges på 500 ohms LFudgangen. Findes der ikke en sådan udgang, kan
tilslutning foretages ved at man kobler højttalerud
gangen ind på indgangsfilterets første spole, dette
foregår ved hjælp af et udtag på spolen, der er på ca.
25 vdg.
Hvis man råder over en LF-transformer, 5 ohm 600 ohm, kan den naturligvis også benyttes.
Afstemningsindikering
Når man skal kontrollere, om konverteren er ind
stillet rigtigt på RTTY-stationen, kan det gøres på
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flere måder. En af de bedste metoder at kontrollere,
at konverteren får de rette toner ind, er at anvende et
oscilloskop. Man fører »mark«-signalet ind som lod
ret afbøjning, og »space«-signalet til den vandrette
afbøjning. Oscilloskopet skal have ens forstærkning
på de to indgange. Hvis konverteren, dvs. modtage
ren, er indstillet rigtigt, ja så får man et kryds på
skærmen. Krydset vil i praksis ses som to ovaler,
idet de to resonanskredse i demodulatoren kan »se
hinanden«. Dette er dog værst ved 170 Hz skift. At
der i stedet for streger fremkommer ovaler har dog
ingen betydning, rent afstemningsmæssigt. Såfremt
man ikke er tilfreds med de ovale streger, kan man
indskyde afstemte kredse i tilledningerne til oscillo
skopet.
En anden, og billigere måde at foretage afstemning .
på, er ved at anvende et instrument som afstemning
sindikator. men det kræver noget træning af operatø
ren at afstemme på denne måde. men af erfaring er
det konstateret, at denne form for afstemning er lige
så sikker og hurtig som oscilloskopemetoden. så me
toden kan roligt anbefales.
Virkemåden i denne form for afstemning er flg. Et
1 mA-instrument måler strømmen gennem en transi
stor, hvis basis er tilsluttet punkt A i demodulatoren.
I punkt A kommer der positive impulser fra både
»mark« og »space« detektorene. Trimmepotmeteret
justeres f.eks. sådan, at 0,3 mA går gennem instru
mentet i hvilestilling. Når signaler på filtrenes
resonansfrekvens
passerer,
giver
instrumentet
ud
slag til ca. 0,5-0,7 mA. Modtageren skal så afstem
mes således, at instrumentudslagene bliver lige sto
re, eller står på max. værdi. Ulempen ved denne
metode er at man ikke umiddelbart kan se om det er
bred- ell. smalskift, der modtages, men efter en tids
tilvænning, ved aflytning af RTTY-signaler, ja så
kan man ligefrem høre, hvilket skift der kommer,
hvad hastighed der sendes med. således at man au
tomatisk kører videre på modtagerens skala, når
man hører at det ikke er RTTY-trafik der kan skrives
på.
Praktisk erfaring med ST-5
Konverteren er så følsom, at den skriver på signa
ler der praktisk taget er druknet i støj. interferens
mm. Justeringerne i konverteren ser også ud til at
holde sig på de maksimale værdier. Der har ikke
været nogen problemer med at få konverterne til at
køre.
Inverter for ST-5
Såfremt man på sin ST-5'er ønsker at modtage
omvendt skift, f.eks. frade kommercielle nyhedsbu
reauer, så kan man lave nedenstående lille opstilling,
der kan indbygges i konverterens kasse. Den kan
f. eks. udføres på en lille printplade, en 4 polet støtte
buk ell. lignende. På ST-5’erens demodulatorprint
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bryder man kobberfoliet mellem dioden D7 og tran
sistoren T2’s basis, og der monteres et par loddespyd, et på hver side af afbrydelsen. På disse loddespyd fastloddes omskifterens midterarme. De 12 volt
tages fra strømforsyningen i konverteren.

Omskifteren er vist i stilling (Normal)

Sammenbygning af ST-5 og AK-1
Når AK-1 AFSK-generatoren skal køre på samme
strømforsyning som anvendes til ST-5, skal man
være opmærksom på at AK-1 anvender ca. 60-70
mA, og tilsluttes denne + 12 volt stab., kan man
risikere at zenerdioden kommer udenfor sit arbejd
sområde. Zenerdioden er normalt tilsluttet en 120
ohm/l W modstand. Ændrer spændingen sig over
zenerdioden når AK-1 tilsluttes, må man gøre mod
standen mindre - f.eks. 68-82 ohm.
Har du bygget ST-5'eren på SM6AEN’s print
hedder modstanden R 35 og zenerdioden Z 4.
Når AK-1 er tilsluttet, bør man ikke afbryde den,
selvom man kun vil »skrive«, da zenerdioden jo så
skal trække 60-70 mA mere.

spændingen over 22 ohm modstanden, som ligger
mellem UJT’ens Bl og Nul, og her måltes positive
impulser med 1,8 V amplitude. Afstanden mellem
pulserne ændredes, når der blev drejet på MARKpotmetret. Oscillatoren svingede altså, men multi
vibratoren, som skal afgive en firkantsvingning til
filtret, kørte ikke. Modstanden fra UJT til den fælles
emitterledning kortsluttedes, og så kørte multivibra
toren. Denne modstand ændredes senere til 22 ohm.
Når multivibratoren kører rigtigt, har man en fir
kantspænding på ca. 11 V SS på BC 107’ernes
kollektorer.
For at lette indtrimningen af de forskellige fre
kvenser anbefales det at montere de med stjerne
mærkede modstande på loddespyd - så risikerer man
ikke at ødelægge printfolien.
Selve trimningen udførtes med en tonegenerator
og et oscilloskop (Lissajoufigurer). Der var ingen
problemer med at få frekvenserne rigtige, men det
krævede et ret bredt udvalg af modstande.
Et forsøg på at anvende UJT 2N2647 forsøgtes,
men oscillatoren svingede ikke med denne.
Er der problemer med at få oscillatoren til at
svinge, kontroller da spændingen over zenerdioden
BZY88/C8V2; den skal være 8,2 V.
Indkøb af trykte kredsløb og 88 mH toroider
Se OZ's annoncer eller skriv til forfatteren.

Da printene er udarbejdet af SM6AEN. onsker den
ne at tegningerne ikke anvendes kommercielt.
Tegningerne må gerne anvendes til eget brug.

Anvendelse af anden nettransformator til ST-5
Anvender man en nettransformator til ST-5 med
kun 2x12,6 volt istedet for 2x14 volt, skal de to
modstande på 120 ohm i serie med zenerdioderne
udskiftes med to modstande på 15 ohm.
Nogle tips til hjælp ved bygning af AFSK-Gen. AK-1
Det følgende er beregnet som hjælp til de, der har
bygget AK-1. men ikke har fået den til at virke, og til
dem, der tænker på at bygge den.
Efter at have kontrolleret at monteringen er uden
fejl, kan spændingen tilsluttes. Er alt i orden er
strømforbruget ca. 60 mA. og på VHF-udtaget ligger
en vekselspænding på ca. 0.1 V eff.
SM6EBM
og
SM6DJR
skriver
i
S.A.R.T.G.
News, at de har været ude for at der ingen veksel
spænding
fremkom.
Med
et
oscilloskop
måltes
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Rettelse
AK-1 AFSK generator i OZ sept. 1973, side 340
Typebetegnelse for transistor 1 mangler - skal
være BC 107 eller lign. Emitteren på T2 (BC 177) er
vendt forkert, pilen skal placeres som på T3.
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Test af IC 22
Af OZ8VL, Ole Brandt, Knastebakken 289, 2750 Ballerup

Denne 2 m station er stillet til rådighed af Beta
fon Radio v. OZ5AB, Istedgade 79, 1650 Kbh. V.
Tlf. 31 02 73. Leveringstid: lagervare. Pris: IC 22,
incl. mobilophæng, mikrofon, ant. stik (PL 259).
ledning til spændingsforsyning, samt 145,0 MHz
monteret, men excl. MOMS: 1465,- kr. Ekstra xtaller til de mest gængse kanaler/repeatere er lager
vare. Pris pr. x-tal: 32-36 kr. incl. MOMS.
Modtagerdata
1. Frekvensområder: 24 x-tal styrede kanaler i om
rådet: 144-146 MHz.
2. Modulationsmåder: PM (fasemodulation).
3. Følsomhed:
a. Brugbar følsomhed: 0,44 μV EMF / 12 dB
SINAD, (ved standardsving for 25 kHz kanalaf
stand).
0,4 μV EMF / 12 dB SINAD, (ved standardsving
for 50 kHz kanalafstand).
b. Støjundertrykkelsesfølsomhed: 0,6 μV EMF / 20
dB.
c. Squelch følsomhed: 0.24 μV EMF / tærskel
værdi. 1,6 μV EMF / fuldt neddrejet squelchkontrol.
4. Båndbredde: 18 kHz / 6 dB, 41 kHz / 60 dB.
5. Spuriousdæmpning, MF: 107 dB (10,7 MHz).
Spejl: 75 dB (123,6 MHz).
6. Intermodulationsdæempning: 67 dB. (fo, fo + fl,
fo + 2fl, fl = 300 kHz).
7. Forvrængning: 2 % ved 1 W over 8 ohm. (8 ohm
= udgangsimpedans).
8. Frekvensstabilitet: x-tal ose. på ca. 15 MHz,
multipliceret i alt 9 gange.
9. Specielle data:
a.
Nabokanal-adskillelse: Ved 25 kHz kanalafstand,
nabokanal på dårligste side dæmpet ca. 45 dB.
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Ved 50 kHz kanalafstand, nabokanal på dårlig
ste side dæmpet mere end 110 dB.
b. LF-frekvensgang: Fremgår af fig. 2.
c.
Ekstra
tilslutninger:
Discriminatormetersamtekstre højttaler/hovedtelefon kan tilsluttes på bag
siden.
Senderdata
1. Frekvensområder: Som modtager.
2.
Modulationsmåder:
PM,
(maksimalt
opnåeligt
sving ± 18 kHz).
3. Input / output (målt med 13 V forsyningsspæn
ding):
LOW: Et input (til hele spillen) på ca. 10 W gi
ver et output på 1 W (P/load).
HIGH: Et tilsvarende input på ca. 24 W giver et
output på 10-11 W (P/load).
4. Modulationsdata:
a. Modulationsbegrænsning: Fremgår af fig. 3.
b. LF frekvensgang: Fremgår af fig. 4.
5. Frekvensstabilitet: x-tal ose. på ca. 18 MHz,
multipliceret i alt 8 gange.
6. Impedanser:
a. Indgangsimpedans: Nominelt 500 ohm (mikro
fontilslutning).
b. Udgangsimpedans: Nominelt 50 ohm.
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7. Specielle data:
a. Modulationsforvrængning:
Med reference i ± 5 kHz deviation, 4,7 % for
vrængning.
Med reference i ± 15 kHz deviation, 11 % for
vrængning.
Ovenstående data, som jeg har målt på spillen, bli
ver behandlet senere i teksten. Men lad os først se
på, hvordan det hele er bygget op. (Se blokdiagram
fig. 1).
Modtageren er en dobbeltsuper med 10,7 MHz
som første og 455 kHz som anden mellemfrekvens.
Senderen starter med et 18 MHz x-tal, som efter
en multiplikation på i alt 8 gange giver antenne
frekvensen 144 MHz.
Omtrentlig frekvens (MHz)

Dæmpning (dB)

134,758
140,324
142,104
143,225
144,432
144,773
145,246
145,464
146,787

80
70
78
70
80
46
75
58
73

Tabel 1.
Spuriousdæmpning i IC 22 modtagerdelen, målt mellem 100-200
MHz. Dæmpninger større end 80 dB er ikke medtaget. Modtager
indstillet på 145,0 MHz.

Signalvej i modtageren
Fra antennestikket i venstre side går signalet gen
nem et lavpasfilter (1) og en elektronisk antenneom
skifter (2) op til et dobbelt-gate MOSFET HF-trin.
Det forstærkede 144 MHz signal føres igennem
et båndpasfilter (4) til første blander (5). Her blan
des signalet med ca. 135 MHz. De 135 MHz er
fremkommet vha. en x-tal ose. på 15 MHz (14),
som bliver triplet i »15«, og igen i »16«.
Ud fra 1. blander (5) tager vi så 10,7 MHz, som
bliver skilt fra vha. et keramisk filter (6). De 10,7
MHz forstærkes i »7«, og blandes med 10,245 MHz,
som skilles fra vha. et keramisk filter (9). Herefter
følger et MF-forstærkertrin med 2 transistorer (10).
Fra udgangen af dette trin tages både signal til en
integreret MF-forstærker (11), og til S-meter-ensretteren
(18).
Efter
den
integrerede
MF-forstærker
(11), går signalet til diskriminatoren (12).
Det herved fremkomne LF-signal føres nu til LFudgangsforstærkeren (13), denne er også en IC (in
tegreret kreds).
Fra discriminatoren føres også LF-signal til
SQUELCH :FORSTÆRKERNE (19 og 20). Disse er
afstemt til en »sus«-frekvens, og der er således kun
output til squelch-detektoren (21), når der ingen
stationer er inde.
I
squelchdetektoren
ensrettes
outputtet
fra
squelch-forstærkeren. og vi har en styrespænding
til
squelch-switchen
(22).
Squelch-switchen
åbner
og lukker så for LF'en i LF-forstærkeren (13), alt
efter hvad den »får besked på« (enten det nu er fra

Figur 1.
Blokdiagram af IC 22. For nemheds skyld har jeg givet blokkene
fortløbende numre, så jeg har noget at referere til i kredsløbsfor
klaringen.
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squelch-det., eller fra den manuelle squelch-kontrol,
som er indskudt på dette sted).
Blokkene »23« og »24« styres også af squelchen
og sørger for, at en blå lampe på forpladen lyser,
når squelchen er åben.
Signalvej i senderen
Senderen starter med en x-tal ose. på ca. 18 MHz
(25), signalet forstærkes i »26«, før det sendes ind i
fasemodulatoren
(27).
Til
fasemodulatoren
føres
også signalet fra den integrerede mikrofonforstær
ker (34). Blokken »35« er blot et lavpasfilter.
Det nu fasemodulerede signal dobles så i »28«,
igen i »29« og sidst i »30«, og vi er nu oppe på an
tennefrekvensen (144 MHz).
Vores signal forstærkes nu i »31« og tilføres dri
veren (32), hvorfra det går til PA-trinnet (33). Her
fra videre gennem antenneswitchen (2) og lavpas
filteret (1) til antennen.
Noget af udgangssignalet bliver samlet op og ens
rettet til relativ pwr.-måling i blok »36«.

selvfølgelig, at dette trin kører i klasse C. og derfor
kun trækker strøm, når der er udstyring.
Blokken »42« er en diode, der sidder direkte fra
spændingsledningen til stel, med katoden på spæn
dingsledningen. Dette bevirker, at den sikring, der
er indskudt i ledningen (43), brænder af, hvis man
LF out (dB)

Fig.2

Specielle ting ved blokfunktionen
Det ses af blokdiagrammet, at PA-trinnet (33) får
spænding hele tiden; i HIGH direkte, og i LOW
gennem en modstand (20 ohm). Grunden til, at man
kan tillade sig at have spænding på hele tiden, er
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Figur 2.
Kurve I viser modtagerens frekvensgang, mens kurve II falder 6
dB/oktav, med reference til I kHz. Ifølge RS 152 skal LF-frekvens
gangen følge kurve II indenfor +2 / +8 dB i området 300-3000
Hz. Kun området fra 300-450 Hz falder uden for dette område.
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af KHz

Figur 3.
Klipperkarakteristik. Man skal lige huske, at kurven er optaget
med et signal 20 dB kraftigere, end det det er nødvendigt for at
give standardsving på 2/3 af ± 5 kHz.
RS 152 fastsætter, at man, med denne målemetode, på intet tids
punkt må komme over maksimalsvinget, i dette tilfælde ± 5 kHz
(kurve II) i området 300-3000 Hz.

tilslutter spændingen med modsat polaritet. Ved rig
tig tilslutning af spændingen har dioden selvfølgelig
ingen indflydelse, da den jo spærrer med + på kato
den.
Blokkene »40« og »41« illustrerer blot 2 zenerdioder, altså referencerne til de 2 spændingsstabilisorer (10 V), til henholdsvis RX og TX (37 og 39).
Ved tast lægges stel på blok »38« og »39« gen
nem PTT-switchen, og TX’en får spænding, mens
RX’en mister sin (se fig. 5).

Lidt om de målte modtagerdata
Ved de fleste målinger har jeg fulgt den ameri
kanske standard: Minimum standards for land-mo
bile communication - FM or PM receivers, samt
den tilsvarende for sendere. I det følgende benævnt
under ét som RS 152.
Ad punkt 8, Følsomhed: Læg mærke til at denne
er angivet i μV EMF, på dansk EMK (elektromo
torisk kraft). Denne spænding er den ubelastede
generators spænding. Ved impedanstilpasning mel
lem generator og modtager, får modtageren altså
kun tilført halvdelen af EMF’en.
SINAD, står for SIgnal Noise And Distortion, og
12 dB SINAD er altså når forvrængningsprodukteme + støjen tilsammen netop er 12 dB mindre
end signalet.
Spillens 6 dB-båndbredde svarer til 25 kHz kanal
afstand, men filteret er ikke så flankestejlt, og det
tager også 50 kHz anlægs modulation på en passen
de vis. Derfor har jeg målt den brugbare følsomhed
for begge disse tilfælde.
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Ad punkt 6, Intermodulationsdæmpning: Grunden
til at denne måling er lavet med 300 kHz som fl er,
at det første 10,7 MHz filter er et radiofonifilter, og
således slipper omkring 200 kHz igennem.
Denne måling er ikke efter RS 152, men efter den
alm.
3-signal metode, med støjundertrykkelses-følsomheden (punkt 3b) som reference.
Ad punkt 8, Frekvensstabilitet: Da jeg modtog
spillen, checkede jeg, om den lå på frekvenserne,
og alle så ud til at stå så nøjagtig, som de i sin tid
er indstillet til. Jeg ser ingen rimelighed i at måle
frekvensdrift på x-tal styret grej til dette formål, da
den lille smule drift, der evt. måtte forefindes, over
hovedet ikke betyder noget.
Ad punkt 9a. Nabokanaladskillelse: Også her har
jeg. på trods af filterets 6 dB-båndbredde, målt for
både 25 og 50 kHz kanalafstand.
RS 152 fordrer en dæmpning af nabokanal på
min. 70 dB for at godkende en modtager til kom
mercielt brug. Ud fra dette er en dæmpning på 45
dB jo ikke meget. Men til gengæld kaperer spillen
så både repeater modulation (Lyngby), og det me
ste af det, man kan komme ud for på 145,9 MHz.
Lidt om de målte senderdata
Ad punkt 2, Modulationsmåder: Ved drift som
»smalbåndsanlæg«, altså med 25 kHz kanalafstand,
er maksimalsvinget ± 5 kHz, og ved »bredbåndsLF input (dB)

Figur 4.
LF-frekvensgang på senderen.
Kurve I viser det input, der er nødvendigt for at bibeholde 30 % af
maksimum deviation (i dette tilfælde af ± 15 kHz). Kurve II er
den 6 dB/oktav kurve, som er det ideelle, mens kurve III er et til
ladeligt »roli off« på 6 dB loktav mellem 2500-3000 Hz i forhold til
kurve II.
RS 152 siger, for frekvenser i områder 300-3000 Hz, +/ / 4-5 dB i
forhold til kurv'e II og III. Stadig er RS 152 jo en norm for god
kendelse til kommercielt brug, og der er ingen der har klaget over
den her viste tendens, snarere tværtimod. Mange har, på fore
spørgsel, betegnet modulationen som lidt lys! Måske hænger dette
sammen med klipperens karaktestik? (fig. 3).
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drift« (50 kHz kanalafstand) er maksimalsvinget ±
15 kHz. Ud fra dette er spillens maksimalsving på
± 18 kHz jo en yderst rimelig margin .(maksimal
svinget er målt ved 1 kHz modulationsfrekvens).
Ad punkt 3, Input/output: Forsyningsspændingen
er nominelt 12 V, men i en bil er ladespændingen jo
13,8 V, så jeg synes at 13 V er en passende mid
delspænding at måle på.
RS 152 forudsætter en spænding på 13,8 V som
forsyningsspænding, men med en ganske bestemt
ledningslængde og - tykkelse, når strømforbruget,
som her, er under 6 A (1,8 A).
Ad punkt 5, Frekvensstabilitet: Heller ikke på
sendersiden har jeg set nogen grund til at måle den
egentlige frekvensstabilitet. Dog målte jeg de fre
kvenser, senderen stod på, da jeg modtog stationen.
Disse var: 145,3488 MHz (1,2 kHz afvigelse),
145,9005 MHz (500 Hz afvigelse) og 145,0003 MHz
(300 Hz afvigelse).
Det ville være tosset at klage over disse små af
vigelser, som er fremkommet under længere tids
brug (af 5AB, Ali Baba, himself), både som mobil
og stationær station.
Ad punkt 7a, Modulationsforvrængning: RS 152
fastsætter, at en forvrængning, målt efter denne me
tode, maksimalt må være 10 % for godkendelse til
kommercielt brug. Stationen er altså også anvende
lig med ± 15 kHz sving (til 50 kHz anlæg).
SUBJEKTIVE DATA
Til forskel fra det forrige, de data der ikke har
været genstand for nogle målinger, men er mine
egne betragtninger angående stationen.
Finish
Det hele virker meget robust. Rent mekanisk er
det opbygget med 2 svøb, samlet med 2 skruer og
ellers i »falser«.
Indeni er der et stort print, hvorpå alt, på nær
x-tal soklerne og -trimmerne, er monteret, x-tal
fatninger og -trimmere sidder på en enhed for sig
på undersiden af spillen, mens resten sidder på
oversiden.
Manualen
Her er desværre et dunkelt punkt, hvis man ikke
kan japansk. Heldigvis er diagrammet, og dermed
komponentnavnene, internationale.
Dette gælder også henvisningerne på fotografi
erne over komponentplaceringen.
Forhandleren er klar over problemet, og vil prøve
at få noget gjort ved det. Der skulle findes en en
gelsk manual, i hvert fald til IC 21, men hvordan
man får fat i sådan en, ved jeg ikke.
Forpladen
Et første øjekast på kanalomskifteren siger en, at
der må være noget særligt ved kanal 4. (Den er gul,
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Sende-modtage omskiftning.
I RX (PTT åben) virker »39« som alm. serieregulator og stabili
serer v.h.a. 10 V-zenerdioden. Den anden transistor (38) er lukket,
da der er +12 V både på emitter og basis. Der kan jo ikke blive
spænding over de 2,7 kohm, da Dl jo er forspændt i spærreretnin
gen med 2 V (zenerspændingen på anoden, og +12 V på kato
den).
I TX lukkes PTT-switch'en (direkte oversat: Tryk for tale kontak
ten), og Dl kortslutter zenerdioden. Transistor »39« har nu ca.
0,7 V på basis, og, da basis-emitterstrækningen også »æder« 0,7
V, altså 0 V til RX. Den anden transistor (38) er nu derimod i
mætning (pga. spændingsdeleren 2,7 kohm - 470 ohm), og vi får
spænding til TX.

mens resten er grønne). Så vidt jeg kunne få ud af
manualen, skulle det være fordi kanal 4 er beregnet
til kaldefrekvensen. Der stod i hvert fald 4 og JARL
i manualen, i forbindelse med kanalomskifteren.
Kanalerne er ikke, som man skulle tro, mærket
fra 1-24. Af en eller anden skummel årsag får man
følgende rækkefølge, når omskifteren drejes rundt:
1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 22 - 24 - 25 - 27 - 28 - A - B - C - D - . - De to
»prik« kanaler har ingen trimmere (hverken RX el
ler TX), måske fordi man så kan benytte en af disse
til at tilslutte extern VFO. Der er ingen decideret
tilslutning på bagsiden, men output til discriminatormeteret kommer ud gennem en novalsokkel, og i
denne er der masser af ledige ben.
Det kan ske, at der går HF i mikrofonindgangen,
hvis man har sin antenne i nærheden af stationen
og sender med 10 W. Dette kan ytre sig på forskel
lig vis, men skulle jo ikke være noget problem af
kurere. En ferritperle på rette sted (signalledningen
lige bag stikket), og/eller en kondensator til stel
skulle kunne ordne sagen. Hvis man taster uden
mikrofon tilsluttet, er der ikke noget galt, så det må
jo komme via mikrofonledningen. Noget problem
skulle dette ikke kunne blive, en ny bruger af denne
station har jo aflagt prøve på sin tekniske kunnen
for P og T! (Ellers er der jo også forhandleren).
Sende/modtage-omskiftning
Som jeg før har været inde på, er der fuldelek
tronisk omskiftning mellem sending og modtagning.
Det virker FB. og en rød lampe på forpladen indi
kerer, at senderen er i gang, når der tastes.
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TVI/BCI
Intet konstateret, men her kommer spørgsmålet
om hvid støj på nabokanaler, samt spurious output
fra senderen, ind.
Jeg ville gerne have målt begge dele, men kunne
kun konstatere, at udgangssignalet ser pænt ud på
en spectrumanalyzer, og at den (evt.) hvide støj,
som nogen er så bange for, ligger længere nede end
analyzerens dynamikområde på ca. 60 dB. I øvrigt
skal selve signalet udbalanceres, før man begynder
at måle sådan noget for alvor. Selv ikke det bedste
måleudstyr formår at vise en eventuel hvid støj, lad
os sige ca. 80 dB nede, med et så kraftigt inputsig
nal umiddelbart ved siden af.
Ved »on the air« test, lykkedes det mig ikke at få
rapport på nogen hvid støj, på forespørgsel. Så mon
ikke dette punkt skulle være i orden?

ON THE AIR
På trods af, at visse »normer« ikke er opfyldt,
virker spillen UFB. Jeg har overhovedet ikke haft
nogen problemer med den. På forespørgsel har jeg
fået fine modulationsrapporter, og den indbyggede
højttaler spiller fint på det, der kommer ind.

Konklusion
For mig at se opfylder spillen sin mission, den
kan det den skal: sende og modtage. Og det gør
den upåklageligt.
Da mobilfastspændingen er med en snaplås, er
det uhyre let at flytte stationen fra bil til stationær
QTH, eller omvendt. Så man kan få både hjemmeog mobilstation på en gang.
★

PF-meter
Af OZ9QE, Bent Jensen, Præstelængen 6, København NV
Denne lille opstilling kan måle kondensatorer i
området 0,5 pF til 1 pF. Komponentantallet er mini
mum, og målenøjagtigheden lige så god som man
gider kalibrere (og aflæse).
En betingelse er det dog, at batterispændingen
er absolut stabil; det er her opnået ved at anvende
kviksølvbatterier, samtidig opnår man at være fri
for ustandselig at skulle skifte batterier, da kviksølv
batterierne har en meget lang lagerholdbarhed.
Nogle typer kan fås hos fotohandlere, men kan
man ikke få dem lokalt, kan man selvfølgelig anven
de normale batterier i forbindelse med en justering,
f. eks. af meterfølsomheden via en omskifter for bat
terikontrol.
Hvis samtlige modstande øges i værdi, virker det
hele o.k. på en højere batterispænding.
Justering af område sker ved at ændre på konden
satorværdierne i oscillatoren eller evt. ved at ind
koble shuntmodstande over instrumentet.
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Virkemåde:
Forkanten
af
firkantspændingen
fra
oscillatoren
oplader Cx gennem instrumentet, og bagkanten afla
der Cx gennem dioden: forudsat stigetiden er til-strækkelig lille, (glem ikke C), spændingen konstant,
og seriemodstanden i meteret lav. vil skalaen blive
lineær.
Mit eksemplar har en fortid som japansk multimeter; det er blevet renset for diverse afbrændte mod
stande m.m., hvorefter den nuværende indmad er
muret ind. og skalaen lavet om. Drosselspolen i serie
med instrumentet kan, hvis den bliver for lille, lave
nogle fæle serieresonanser med Cx, derfor den store
værdi. Spolen kan sikkert med nogle metre undvæ
res.
Apparatet kan også
(kapacitet ved 0 volt).

måle

kapacitet

i

dioder

o.l.
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INFORMATION
HB-møde i Odense den 22. september 1973
1 mødet deltog også de nyvalgte HB-medlemmer.
3RC havde meddelt, at han ikke ville foretage optæl
ling af stemmer for de områder, hvor der ikke var
opstillet mere end én kandidat. Forretningsudvalget
havde henstillet til 3RC, at stemmerne tælles op for
samtlige kandidater, da det ellers er vedtægtsbrud.
Sagen har været forelagt en advokat, som støtter
forretningsudvalgets opfattelse, og som har tilføjet,
at én af de opstillede kandidater kan forlange stem
metallene oplyst.
En forespørgsel om brug af fuldmagter ved stem
meafgivning på generalforsamlingen har været fore
lagt en advokat, da der intet står i vedtægterne om
dette. Svaret på dette spørgsmål var, at når der intet
stod i vedtægterne om det, måtte man antage det for
rimeligt, at fuldmagter kunne anvendes - med min
dre en generalforsamling havde vedtaget noget an
det. Det oplystes, at man på en ekstraordinær gene
ralforsamling i januar 1948 havde vedtaget, at fuld
magter ikke kan anvendes.
3RC har i det forløbne år »formidlet« 7 foredragog der har været adskillige klager over den ekspedi
tionstid / -form eller manglen på samme, der var
anvendt.
Forretningsudvalget
havde
modtaget
til
bud fra OZ4SO om at han ville gøre arbejdet fremo
ver. Det besluttedes enstemmigt at overdrage hver
vet som foredragsmanager til 4SO.
En ansøgning herom havde klarlagt, at bidrag til
EDR’s hjælpefond ikke kan fritages for beskatning
på »giversiden«.
VHF-udvalget henstiller, at man finder en renli
gere QTH til OZ7IGY. Desuden ville det være godt.
om den nye QTH blev rykket mod nordvest.
Samme udvalg fremsatte forslag til »forhandlings
ramme« for 9SW på et VHF-møde i Kassel. Forsla
get vedtoges med følgende særstandpunkt:
»5GF stemmer for - modstræbende«.
Der var fremkommet en række tilbud fra trykkeri
er, som gerne ville trykke den nye udgave af VTS.
Blandt tilbuddene udvalgte HB som det bedste, tilbuddet fra fa. John Hansen, Nyborg.
En fornyet drøftelse af diplomekspedition afslut
tedes med at henvise sagen til den nye HB.
5GF oplyste, at Traffic Department arbejdet var
drøftet i DX-gruppen i forsommeren. Fra 2NU forelå
meddelelse om, at han ønskede at afslutte dette ar
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bejde med indsendelse af stof til OZ marts 1974.
5WK beklagede dette og udtalte en tak til 2NU for
det arbejde han i årenes løb har udført for fore
ningen.
Det overlodes til den nye HB at afklare viderefø
relse af Traffic Departmentarbejdet.
3RC havde pr. ilpost (modtaget 22/9) sendt revisi
onsbemærkninger til regnskabet. Sekretæren fandt,
at der måtte være tale om en meget grundig revision,
idet 3RC havde haft regnskabsmaterialet i mere end
2 måneder.
OZ4JA
Det udførlige HB-mødereferat fås ved indsendelse
af frankeret svarkuvert til box79. 1003 K-inden 25.
november 1973.

Den 22. september 1973 samledes den nye HB
Deltagere:
2WK, 4ET. 4JA. 4RJ. 4WR. 4X. 5GF. 5WK, 9JB,
9WN, Grethe. 3BH og 7XG.
Dagsorden:
1) velkomst og præsentation.
2) drøftelse af kommende års arbejde og behov for
udvalg.
3) konstituering.
4) evt.
ad 1) Formanden bød velkommen og udtrykte håb
om et godt samarbejde i HB det kommende år. En
særlig velkomst til de nyvalgte - og tak, fordi de
havde afsat tid til også at deltage i eftermiddagens
møde.
Derefter præsenterede alle sig med navn, bopæl og
job.
ad 2) Man enedes om at behandle punkterne 2 og 3
sammen. HB's forretningsorden blev gennemgået og
ændret på enkelte punkter.
4X ønskede gerne oplyst, om der var regler for
dækning af rejseudgifter i forbindelse med HBmedlemmernes besøg i kredsens lokalafdelinger.
Punktet forberedes og drøftes på næste HB-møde.
Formanden gennemgik kort de udvalg den tidli
gere HB havde arbejdet med. idet han understrege
de, at dette ikke var bindende for den nye HB. Dog
skulle man være opmærksom på. at HB, jfr. vedtæg
terne, skulle vælge næstformand og sekretær, og at
man for at bibeholde adskillelse af kasserer- og bog
holderfunktion,
skulle
vælge
kasserer.
Endelig
skulle man jfr. fundats for hjælpefondet vælge tre
medlemmer til bestyrelsen for EDR’s hjælpefond.
Disse valg gennemførtes.
Derefter gennemdrøftede man de enkelte udvalgs
arbejdsområder og valgte medlemmer til hver udvalg
før man tog fat på det næste udvalg.
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Resultat af valgene:
Næstformand: OZ4X
Sekretær:
OZ9JB
Kasserer:
OZ4WR
Inventarforv.: OZ4GS
PR-mand:
OZ2WK
Kursusudv.:
OZ4RJ og OZ7EM
P&T-udv.:
OZ4JA, 4X og 9JB
Ræveudvalg: OZ5WK
Teknisk udv.: OZ9JB og OZ9WN
VHF-udv.:
OZ4ET og OZ4RJ
VTS-udv.:
OZ4JA, OZ4WR, OZ7XG
og OZ9JB
Medlemmer til bestyrelsen for EDR’s
hjælpefond:
OZ2NU, OZ5GF og OZ5KD.
ad 4) 7XG redegjorde for den mundtlige aftale, som
ved hans tiltræden som HR var truffet mellem HB og
ham.
Aftalen blev bekræftet af den nye HB.
Formanden takkede for et roligt og sagligt møde.
OZ4X
Referat af EDR’s ordinære
Odense den 23. september 1973.

generalforsamling

i

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Regnskab
4 Resultatet af urafstemning om formand
og bestyrelsesmedlemmer
5 Indkomne forslag
6 Valg af revisorer og suppleant
7 Eventuelt
OZ5WK bød velkommen til de fremmødte og bad om
forslag til dirigent. OZ8BG blev foreslået og en
stemmig valgt. Dirigenten takkede for valget, kon
staterede at generalforsamlingen var lovlig indvars
let og beslutningsdygtig. De fremmødte præsente
rede sig ved kaldesignal. Derefter fik fungerende
formand 5WK ordet til punkt 2.
ad 2) Stående mindedes forsamlingen de amatør
kammerater. der i årets løb var afgået ved døden,
5WK nævnede kaldesignal og navn på dem, HB
havde kendskab til og udtalte et
Æret være deres minde.
Til de i årets løb udtrådte HB-medlemmer og til den
afgåede formand udtaltes en tak for det arbejde de
gennem årene havde udført for EDR. Medlemstallet
er steget med 566- og EDR har nu 4700 medlemmer.
Arbejdet i de 43 lokalafdelinger står og falder med de
bestyrelser, der er valgt i afdelingerne og med den
indsats de yder. Heldigvis var der stadig mange idea
lister, og der var grund til at anerkende det store
arbejde, der hvert år udførtes ud over landet. HB har
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planlagt at udsende materiale, som forhåbentlig kan
være til hjælp i afdelingsarbejdet.
I forbindelse med omtale af Region 1 oplystes, at
næste konference afholdes i 1975 - formodentlig i
Wien. I oktober 1973 afholdes i Kassel et møde for
planlægning
af
frekvensfordeling
på
VHFog
UHF-båndene.
Det havde glædet HB, at der i år ikke var indløbet
en eneste klage over den udsendte QTH-liste. Det
måtte opfattes som udtryk for tilfredshed. OZ’s re
daktionsudvalg havde på et møde i efteråret 1972
udarbejdet en plan over stoffordelingen. Denne plan
var siden fulgt - så vidt det havde været muligt
(manglende teknisk stof). Teknisk redaktør fik aner
kendelse for det store arbejde han hvert år udførerdet kunne næppe siges bedre, end HR havde udtrykt
det i septembernummeret.
Også annonceagenten - 3BH - fortjente anerken
delse for det fine resultat, hans indsats i det forløbne
år havde givet.
Hovedredaktørens arbejde kunne alle glæde sig
over. men det skulle tilføjes, at det var hans planlæg
ning og administration af bladsektoren, der var ho
vedårsagen til, at foreningen i år havde et driftsover
skud. En ny udgave af VTS er under udarbejdelse.
Tre forfattere har sammen med et i oktober 1972
nedsat udvalg arbejdet med dette. Der er indhentet
tilbud fra nogle trykkerier, og HB har besluttet at
overlade arbejdet med trykningen af bogen til John
Hansen. Nyborg. Første del af manuskriptet er afle
veret til trykkeriet. Bogen udkommer 2. januar 1974.
I de økonomiske anliggender er forretningsgangen
ændret, således at kasserer og bogholderfunktio
nerne nu er adskilt efter henstilling fra det statsauto
riserede
revisionsfirma
foreningen
har
ansat.
Et
HB-medlem er nu kasserer og Grethe forestår bogfø
ringen. Et budgetudvalg havde foreslået ændringer
vedrorende dækning af omkostninger til administra
tion og ledelse - og nye regler for honorarer i forbin
delse med stof til OZ. Forslaget var vedtaget.
Det af generalforsamlingen nedsatte udvalg ved
rørende vedtægter havde løst den givne opgave: At
samarbejde de tre omfattende forslag til vedtægts
ændringer. Forslaget var fra udvalgets side fremlagt
på HB-møde i februar og HB havde tiltrådt det
samarbejdede ændringsforslag, som så var bekendt
gjort i OZ for maj 1973. så medlemmerne havde
haft god tid til at læse det.
Løbende forhandlinger med P & T var afviklet til
foreningens tilfredshed. Seneste resultat var de nye
regler for gensidighedslicensering. En anden sag af
betydning var en meddelelse om, at QSL-kort ikke
mere kunne forsendes som småpakker. Dette ville i
realiteten betyde en merudgift på ca. 450 kr./md.
En forhandling med P & T havde klaret dette, så vi
fortsat kan sende QSL-kort til småpakkeporto.
Der var grund til at takke embedsmændene for
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forståelse og imødekommenhed i forhandlingerne.
Der var hilsen til forsamlingen fra QSL-centralens
leder 6HS, som i det sidste år har ekspederet 118.000
kort fra OZ’er og 114.000 kort fra udlandet. Et stort
arbejde, som fortjener omtale og tak.
2NU blev omtalt som en af foreningens old boys,
der med idealisme arbejder for foreningen. Foruden
Traffic Department forestår han udsendelsen af en
bulletin. En tak til ham for det udførte arbejde.
Foredragsmanageren har i det forløbne år formid
let 7 foredrag! HB har undret sig over, at afde
lingerne i så ringe udstrækning udnyttede den øko
nomiske og praktiske støtte, der gennem manager og
budgetbeløb var tilbudt. Fra afdelingerne var forkla
ringen kommet i form af klager over det vanskelige
eller umulige i at komme i forbindelse med fore
dragsmanageren 3RC. HB vil snarest søge ordnet
dette område, så det kan virke tilfredsstillende.
5GF har som PR mand søgt at gøre pressen be
kendt med EDR - og at dementere ukorrekte oplys
ninger. Desuden sendes en hilsen til alle nylicenserede, der endnu ikke er medlem af foreningen.
Kopitjenesten har i årets løb ekspederet 740 sider
fra udenlandske blade foruden kopier fra gamle
OZ’er. Dette måtte være tegn på, at denne aktivitet
var populær - og det store antal ekspeditioner var en
medlemsservice. 7EM takkedes for sin indsats ved
kopiapparatet.
Arbejdet i det forløbne år havde også omfattet en
registrering af foreningens inventar. HB havde valgt
4GS som inventarforvalter, og det grej, som kan
udlånes til afdelinger, stationeres hos ham, så man
både ved lån og ved køb kan henvende sig i Horsens.
Tak til 4GS fordi han ville påtage sig dette arbejde og for den gode måde, hvorpå han administrerer
RTTY-grejet.
Foreningens
hjælpefond
har
haft
startbesvær, så det egentlige arbejde er endnu ikke
påbegyndt. Fondets statutter var trykt i OZ i maj i år.
Et forsøg på at få skattefritagelse for bidragene til
fondet var afsluttet negativt.
Handicapudvalget havde udført et stort arbejde i
årets løb ved at hjælpe handicappede, der var radi
ointeresserede til rette (teknisk bistand, stationer,
antenneproblemer m.m.) Tak til 1TD og 3WP.
VHF-udvalget har haft en del opgaver, hvoraf
nogle er løst, mens andre må overlades til næste års
arbejde. Blandt de seneste opgaver har været be
handling af arbejdspapirer til et båndplanmøde i
Kassel i oktober. På dette møde ville 9SW repræ
sentere EDR. 7IGY var nu støvet af og bragt
frekvensmæssigt i overensstemmelse med båndpla
nerne. I repeatersager var udvalget udvidet med
5EL og 5TG. VHF-manageren har deltaget i ud
valgets møder.
Kursusudvalget har måttet aflyse efterårskurser
ne, da der ikke var interesse for dem, derimod var
tilstrømningen
god
til
forårskurserne.
Deltagerne
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har udtrykt tilfredshed med kurserne, og læreren
OZ4ME fik tak for sit arbejde på dette område.
Ræveudvalget har haft et roligt år, men måtte se i
øjnene, at reglerne nu efter to års forløb skulle æn
dres. Det kunne oplyses, at den fornylig gennem
førte jagt til Danmarksmesterskabet 1973 ikke var
kendt gyldig, hvad angik vinder, idet der var ind
løbet protester.
Til slut udtalte 5WK en tak til amatørkammera
terne ud over landet for deres indsats i årets løb. Tak
til HB-medlemmerne for godt samarbejde og for en
god indsats i foreningens tjeneste.
Dirigenten gav herefter ordet frit til behandling af
formandens beretning.
5G Jeg vil gerne henstille, at den nye ledelse passer
på hovedredaktøren. så han ikke i OZ besvarer
spørgsmål i en nedladende tone. sådan som vi så det i
sidste nr. af OZ. Opfordrer til, at man i OZ bringer
anvisning
på
parkeringsmuligheder
i
forbindelse
med generalforsamlinger.
4JA som medlem af vedtægtsudvalget har jeg også
haft de indlæg der har været til de fremsatte forslag til
udtalelse. Jeg har besvaret ét indlæg og 7XG har
besvaret det sidste. Det gjorde han ikke som HR,
men som medlem af udvalget-det kunne 5G i øvrigt
have læst af underskriften i OZ.
7LX har aldrig været tilfreds med QTH-listen, hvil
ket skyldes, at der på forsiden står »Danske Amatør
sendere«. En sender er det, jeg har stående der
hjemme. Kunne der ikke i stedet stå: Danske Ama
tørradiostationer? (munterhed) eller Danske Radio
amatører?
5WK Kan vi finde en bedre tekst, vil det næppe
møde modstand. Man kunne jo evt. overveje at gå
over til at købe og udsende til medlemmerne den
liste, der hvert år blev udgivet af P & T.
Formandens
beretning
godkendtes
enstemmigt,
ad 3) 7XG Har lovet at besvare spørgsmål til regn
skabet, gør opmærksom på, at regnskabsåret denne
gang er på ni måneder, og at der nu omdeles det i OZ
optrykte regnskab med tilføjelse af budgettallene for
samme periode.
4EV
savner
revisionsbemærkninger,
henstiller
at
forsamlingen ikke godkender regnskabet, men tager
det til efterretning.
Dirigenten oplæste nu revisionsbemærkningerne fra
3RC - dateret 20.19. - Disse bemærkninger tilslutter
sig de af det statsautoriserede firma anvendte påteg
ninger og spørger, om 4EV er tilfreds. Det er han
ikke.
3RC er i tvivl om, hvad 4EV forstår ved en revision.
Den påtegning det statsautoriserede firma har givet
er en standardpåtegning. 3RC har gennemgået regn
skabet meget kritisk for at kontrollere HB’s forvalt
ning af midlerne. Der er i år gennemført en revision
fuldt så god som tidligere. Der er ikke skygge af tvivl
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om, at der ikke er lavet humbug med regnskabet.
4EV fastholder, at regnskabet skal afleveres i revi
deret stand. Understreger, at problemet er af princi
piel karakter.
3RC spørger endnu en gang, hvad 4EV forstår ved
revision. Det er undersøgt og godtgjort, at bogføring
og bilag er i overensstemmelse. Det understreges at
revisionen er fuldt så grundig som tidligere års revi
sioner.
Regnskab og budget godkendtes - tre stemte imod
godkendelse.
ad 4) 3RC Til urafstemning vedrørende formandsog HB-valg er indkommet 645 stemmesedler rettidigt
(en del er indkommet senere, men ikke talt med).
Heraf er 48 blanke og 11 ugyldige. Desuden er der
indsendt
5
stemmesedler
fra
ikke-medlemmer
herunder dubletter. Og disse er ikke talt med.
Der er fredsvalg m.h.t. formandsvalg og m.h.t.
HB-valg i kredsene 1, 2 og 4. og stemmerne er derfor
ikke talt op i disse tilfælde. FU har kritiseret mang
lende optælling, og har opfordret revisor til at fore
tage optælling i alle kredsene. Beder generalforsam
lingen træffe afgørelsen.
3PO ønsker alle stemmerne talt op og opgivet.
4JA mener ikke 3RC kan overlade dette til general
forsamlingen. For det første står der i vedtægterne,
at stemmerne skal tælles op. For det andet kan en
hver af kandidaterne forlange stemmetallet oplyst.
Der er to af kandidaterne, der ønsker tallene oplyst,
altså skal der foretages optælling - og jfr. vedtæg
terne af revisor.
3RC meget foruroliget over 4JA’s indlæg og fasthol
der, at generalforsamlingen skal træffe afgørelsen.
Kandidaterne kan intet have med den sag at gøre.
4JA oplyser at han har haft sagen til høring hos en
advokat - og at han fastholder kravet om, at revisor
skal foretage optælling.
4X støtter dette.
5WK opfordrer til at få denne sag afklaret nu.
4LK beklagede, at der ikke var opstillet flere kandi
dater.
2WK ønsker denne afgørelse truffet med gyldighed
for fremtidige afstemninger, så man ikke en gang
mere står i denne situation.
3RC citerer sit brev til FU med argumenter mod
optælling og forslag til ny procedure for afstem
ninger.
4JA henviste til en debat om problemet på general
forsamlingen 1972, hvor 3RC udtalte, at han nok
skulle klare denne sag.
9ZI støtter tanken om en optælling, den må give
mistillidsvotum til nogen af kandidaterne. Køben
havnernes kommentarer da de så stemmesedlen var:
Det kunne man ikke have gjort bedre i Grækenland.
4RU fandt en optælling overflødig. Diskussionen
var ørkesløs, og tallene ville intet sige os.
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4JA hvis 9ZI og andre havde læst OZ juni, så ville de
have set, at H B der gjorde opmærksom på, at EDR’s
ledelse ikke ændres på generalforsamlingen, men at
det første skridt var opstilling af kandidater.
Om sammenligningen med Grækenland var der
grund til at sige, at man i Grækenland ikke måtte
opstille mere end en kandidat - selv om man nok
gerne ville. 1 vores tilfælde måtte man opstille alle de
kandidater, man havde lyst til - og resultatet var jo til
at få øje på. Hvor mange kandidater havde forresten
9ZI fået opstillet?
9ZI mener at amatørerne kun er medlem af EDR for
at modtage et virkeligt velredigeret blad - OZ - og
fordi EDR har forhandlingsretten over for myndig
hederne.
4EV mener, at man har holdt sig tilbage af hensyn til
de nye vedtægter.
5WK opfordrer endnu en gang til at træffe en afgø
relse i sagen om optælling.
Man nedsatte et stemmeudvalg på fire medlemmer.
2WK opfordrer til, at GF vedtager at stemmerne
fremover optælles før generalforsamlingerne.
Dette vedtoges med to stemmer imod.
Resultatet af optællingerne:
Formandsvalget - 4JA
HB-valget:
2WK
4ET
4X
4RJ
4RU
9WN

=
=
=
=
=
=
=

386 stemmer
208 stemmer
233 stemmer
263 stemmer
196 stemmer
173 stemmer
200 stemmer

- valgt
- valgt
- valgt
- valgt
- valgt
- suppl.
- valgt

ad 5) 7XG det fremlagte forslag er resultat af det
arbejde man pålagde et udvalg på generalforsam
lingenfat sammenarbejde de tre forslag der var frem
sat i 1972). Forslaget har været bekendtgjort i OZ for
maj. så der har været god tid til at gennemlæse og
drøfte forslaget. Desuden havde man trykt de gamle
vedtægter ved siden af, så der var let adgang til at
sammenligne de enkelte områder. Der er derfor ikke
grund til en lang udredning. Forsamlingen opfordres
til at udtale sig for eller imod - hvis der er spørgsmål,
vil udvalgsmedlemmerne søge at besvare dem.

Tolerance, det er det andre skal vise.
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2DE kan
ikke acceptere, at generalforsamlingen
skal udgå. han tør ikke lade 47 mennesker, han ikke
kender, handle på sine vegne.
3PO mener, at det centrale i foreningen er general
forsamlingen, og han foreslår, at man straks ved en
afstemning fastslår, om man overhovedet skal bruge
tid på at drøfte de fremsatte forslag.
5UF støtter forslaget om en sådan afstemning, synes
at en fortsat debat er spild af tid.

SILENT KEY
EDR’s første formand død

A. Christmas Eskildsen, ED7AX in memoriam
Meddelelsen
om
elektroingeniør
A.
Christmas
Eskildsens død den 10. oktober 1973 kalder minder
frem hos de allerældste blandt EDR’s medlemmer.
Årene er gået så forbavsende hurtigt, og det er helt
andre tider at tænke tilbage på. da EDR blev stiftet i
1927.
Eskildsen var med fra dengang, hvor man startede
med gnistsendere, og det var et stort fremskridt, da
man omkring 1924 kunne gå over til rorsendere, så
man var i stand til at sende på bølgelængder mellem
300 og 400 meter. Der var ingen sendetilladelser
dengang, og man kunne stadig risikere politiets be
søg. Derfor konstruerede man også sine egne kaldesignaler, og det blev for Eskildsens vedkommende
ED7AX. Dengang var der ikke noget, der hed OZ heller ikke bladmæssigt set.
Ingeniør Eskildsen var blandt de amatører, der fik
frit lejde fra myndighederne, så de på den store
radioudstilling i København i 1925 kunne træde
offentligt frem for første gang. Dette bevirkede en

418

stærkt forøget interesse, og efterhånden var der en
så stor amatørgruppe, at man tænkte på at stifte en
organisation. Den 15. august 1927 trådte 7 køben
havnske amatører sammen og stiftede EDR. Eskild
sen blev formand fra august 1927 til september 1928.
Det nye tidsskrift »Radioposten«, redigeret af den
navnkundige George W. Olesen, begyndte at ud
komme i 1927. og her fik EDR en ugentlig side med
foreningsmeddelelser.
I
begyndelsen
var
Eskildsen
redaktør af denne side. men på grund af sygdom
måtte han fratræde i marts 1928. Senere fik EDR
plads i andre radiotidsskrifter, indtil vort eget »OZ«
begyndte at udkomme i april 1929.
Eskildsen, der senere fik kaldesignalet OZ7AX,
havde sammen med Gunnar Bramslev OZ7ZM fore
træde for professor P. O. Pedersen ved Polyteknisk
Læreanstalt og fik denne berømte videnskabsmand
til at blive protektor for EDR. Efter den tid mærkede
man ikke meget til Eskildsen. Sidste gang han stod
blandt de licenserede amatører var i september 1929.
Han skrev også en artikel om EDR’s tilblivelse i
»OZ«s jubilæumsnummer i august 1937. Her er også
et billede af ham ved stationen, som den så ud i 1927.
Siden mistede vi kontakten, og det er vemodigt at
tænke på, at han nu helt har forladt denne verden.
Helmer Fogedgaard, OZ7F

OZ4UZ
Endnu en af vore kammerater er gået bort. Eigil
blev kun 41 år. Håbet om, at han måtte få glæde af sin
radio mange år endnu bristede, idet hans sygdom
skred hurtigere frem end ventet. Det sidste halve år
hørte vi alt for lidt til »De fire uldne zebraer«, stem
men svigtede. Men vi vil alle mindes det gode humør
og den hyggelige lune, der især kom til orde på 2 m.
Æret være hans minde.
OZ6SM, Søren
OZ1AK
Anders Kristensen, Ny Fuglegård Astrup pr. Ar
den døde torsdag den 18. oktober 83 år gammel.
Vi er mange der vil savne Anders på båndene, især
80 og 2 meter, favoritbånd for Anders. Det var med
stor sorg. vi modtog budskabet om hans død.
22. november kunne Anders og Magda have fejret
diamantbryllup. Anders var en kendt stemme på
båndene og kendt for sit gode humør og hjælpsom
hed. Helt fra radioens barndom var Anders kendt for
sin viden om teknik, mangen radio har atter fået liv
efter besøg af OZ1AK. Mange eksperimenter har
fundet sted på loftet, og særlig AM sendere havde
Anders interesse i; jeg husker hvor glad han var for
den gamle SMH, 2BB havde ændret til ESB, senere
HW 12 - HW 100 og mere moderne grej.
Lige til sin død var Anders aktiv amatør, trods
sukkersyge i mange år, og det sidste år uden ben, var
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Anders med på noderne, fik installeret 6 el.ant med
rotor og Trio 7200, da han ikke længere var så rask,
at han kunne komme på loftet.
Vi er mange amatører der vil savne hans store
gæstfrihed og altid smittende gode humør.
Æret være hans minde.
OZ8MG, Mogens

TRAFFIC-DEPARTMENT
BERETTER
Traffic manager:
OZ2NU P. O. BOX 335, 9100 Aalborg
Postgiro nr. 4 37 46 - (EDRs Traffic Department)
Telefon: (08) 18 03 50

Vedr. DXCC
Der gives herved meddelelse om, at den i sidste
»OZ« bragte oplysning om, at Traffic Department
ikke længere kunne ekspedere ansøgninger om
DXCC og endorsment til samme, trækkes tilbage, og
at Tr.Dept. påny ordner disse sager. Vi er på dette
felt til tjeneste som forud, idet vi dog tilføjer, at
sagerne ekspederes direkte fra Tr.Dept. som alle
øvrige udenlandske diplomsager i øvrigt.
OZ december 1973
vil bl.a. bringe en artikel om opbygningen af Moon
Bounce stationen i Åsum ved Odense. Artiklen be
skæftiger sig navnlig med løsningen af de mange
specielle problemer, der har været i forbindelse
med dette ret avancerede projekt. Desuden skal vi
læse noget om et 2 m PA-trin med QQE06/40,
en standbølgemåler og »Kanalskuffe ESB«.
Det er glædeligt at se, at det nu begynder at lysne
lidt med hensyn til stofindgangen til TR. Lad mig
samtidig benytte lejligheden til at nævne, at for så
vidt angår teknisk stof kan dette indsendes løbende
hele året uanset datoen »den 20. i måneden«. Denne
»grænsedato« gælder derimod for alt andet stof,
uanset arten, og må nødvendigvis overholdes, hvis
stoffet skal med i næstfølgende nr.
Altså, stof, der er mig i hænde senest den 20.
(november) kommer med i næste (december) OZ,
resten bliver henlagt til det efterfølgende (januar)
OZ.
HR
Medborgerhuset i Hvidovre
indvies den 18. november 1973 og holder åbent hus
hver dag i tiden frem til den 30. november 1973. I
denne forbindelse afholdes en udstilling, som bl.a.
omfatter arbejdende amatørradiostationer, opstillet
og betjent af medlemmer omkring OZ2KPH. der
opfordrer så mange radioamatører som muligt til at
aflægge udstillingen et besøg eller kontakte den pr.
radio.

Og så koster den kun omkring 40,00 kr.
- så meget for så lidt!
Eller mere korrekt-så lidtforså meget!
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Ændring af WAE-landslisten
Det meddeles, at fra d. 18. sept. 1973 kl. 00.00
GMT er de to Tysklande, henholdsvis DL og DM DXCC-mæssigt at betragte som to separate lande
for opnåelsen af DXCC.
Samtidigt kan det meddeles, at der er sket føl
gende ændringer i landslisten for opnåelsen af Worked all Europe. (WAE).
DL.DJ,DK Forbundsrepublikken Tyskl.
før et land
DM
Deutsche Demokrat. Repub
GC
Jersey
før et land
GC
Guernsey
HB9
Schweitz
før et land
4U
ITU, Geneve
OHØ
Ålandsøerne
før et land
OJØ
Market Reef

Alle ovennævnte lande tæller nu hver for sig til
WAE. Desuden er der kommet følgende to lande til:
SY

Athos

UA2

Kaliningrad.

Ny diplombog
Der er kommet endnu en ny bog fra RSGB:
Amateur Radio Awards, samlet af den engelske HFdiplom-manager, C. E. Emary - G5GH.
Den indeholder alle de officielt anerkendte diplo
mer fra amatørorgansiationerne over hele verden,
samt forklaringer på. hvorledes man kan opnå dem.
Endvidere indeholder den reproduktioner af man
ge certificater og kort (atlas), samt operationsinfor
mationer. Der er mulighed for indsættelse af nye
blade, når sådanne udkommer. Bogen er på 194 si
der og prisen er £ 1,40. Adresse: RSGB Radio
Society of Great Britain, 35, Doughty Street London WC1N 2AE - England.
Amateur Television Association
Siden 1967 har der eksisteret en Amateur Tele
vision Association. Denne organisation udsender
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hvert kvartal et magasin med titlen: ATA INTER
NATIONAL.
Abonnementsprisen på dette blad er 5 US dol
lars og abonnementet tegnes hos:
ATA
Treasurer
M.de
Neyers-ON4NU,
Hullekens
straat 7, 9831 - Deurle, Belgium.
Prøveeksemplarer kan rekvireres samme sted.
Diplom-snak
Vedrørende diplomer kan vi fortælle, at OZ3GW
har passeret 900-grænsen for antal af QSO's med
tyske distriktsforbund. Prov at tælle dine egne
DOKs op, så vil du snart opdage, hvilken over
ordentlig fin præstation Hans har ydet. Men de sid
ste 100 op til topgrænsen 1000 DOKs bliver svære
at opnå.
OZ2NU er fra 2. jan. 1973 steget fra 300 DOKs
til 600 bekræftede DOKs. OZ5ME har opnået WAE
III, medens OZ7HT efter lang tids venten har fået
sit WAZ. Det kan fortælles, at dette diplom tog nøj
agtig 5 mdr. for at komme fra Port Washington til
Aalborg.
På Europa Diplom Honor Roli for juni 1973 fin
der vi:
OZ2NU som
nr. 22 med 264 points
OZ4HW som
nr. 93 med 161 points
OZ8HC som
nr. 129 med 128 points
OZ3KE som
nr. 149 med 115 points
Rota do Sol Award
udstedes for kontakter siden maj 1973 med portugi
siske distrikter. Navnene på disse er: BatalhaFatima-Leiria-Marinha
Grande-Porto
do
Mos
og
Vila Nove de Ourem. Kendte stationer indenfor
disse områder er: CT1BY - CS - DG - EV - JD MO - MP - NP - OE - QM - RO - SM - UC - OG
XQ. Europæiske stationer udenfor Spanien og Por
tugal skal have haft 4 forbindelser. Bekræftet liste
sendes ledsaget af 5 IRCs til PO Box 148 - LeiriaPortugal.
The Fatima Award
udstedes samme sted for kontakter med Leiriadistriktet mellem kl. 00.01 d. 1. maj og 23.59 GMT
d. 13. okt. hvert år. QSOs med CT1BY - CS - DG EV - JD - KB - MO - MP - NP - OE - QM - RO SM - UC - XQ og ZP tæller 1 point hver, medens
QSO med CT1FAT tæller to points. Europæiske
stationer behøver 4 points. Bekræftet liste og 5
IRCs som ovenfor.
WADM-Festival 1973
Specialdiplomet WADM Festival 1973 kan opnås
af alle amatører, forudsat at de har haft forbindelser
med amatørstationer i DDR i tidsrummet 1.7.1973
til 31.12.73, uafhængigt af bånd og sendetype.
Ansøgere fra Europa skal have haft forbindelse
med 10 stationer, heraf 2 fra Berlin, d.v.s. sådanne
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hvor sidste bogstav i kaldesignalet er et O - de
øvrige 8 fra otte forskellige distrikter i DDR inden
for bogstavgruppen A-N.
I anledning af verdensfestspillene i juli og august
i
Berlin
arbejdede
forskellige
specialstationer:
DT0DDR. DM0WFS og DM0DM. Disse stationer
kan erstatte et hvilket som helst af de 8 distrikter.
De indtil 31. jan. 1974 indgåede ansøgninger vil
blive bearbejdet, og diplomerne følger fra DMAward Bureau i løbet af februar 1974. Ansøgnin
gerne rettes til:
Radioklub der DDR, DM-Award Bureau, DDR 1055
- Berlin, Hosemannstrasse 4.
WAMA
er et nyt diplom udstedt af Malysian Amateur Ra
dio Transmitters Society PO Box 777, Kuala Lum
pur, Malaysia for følgende kontakter:
10 VS1 eller 9V1/9VO
10 VS2/9M2
1 VS4/9M8 - VS5 - 1 ZC5/9M6 i alt 23 stk.
Logdata for disse forbindelser skal bekræftes af to
amatører eller af den nationale organisation (Tr.
Dept.) som skal erklære, at QSL-kortene er kontrol
lerede og godkendte. Skriftlig ansøgning samt 10
IRCs sendes til ovennævnte klub og QTH.
Bulletinudsendelserne
Bulletinudsendelserne
fortsætter
som
hidtil.
Der
spores stigende interesse for dem og flere og flere
spørgsmål bliver stillet for besvarelse. Det er jo en
af de vigtige funktioner »Bullen« har, at man kan
komme ind og få spørgsmål besvarede vedr. mange
forskellige ting angående trafikken - enten i den
samme udsendelse eller ved, at svaret bliver bragt
i den efterfølgende udsendelse.
Vi må stadig anmode både HB, afdelinger og det
enkelte medlem om at lade redaktionen af »Bul
len« tilgå alle meddelelser af interesse for vore
medlemmer. Med stigning i stoffet øges også mulig
heden for, at det bliver en fast ugentlig publikation.
Det må bemærkes, at »Bullen« ikke ensidigt er
knyttet til Traffic Department, men at alt stof med
tages, hvad enten det er VHF-RTTY-Rævejagter
o.s.v.
Box 335 i Aalborg afventer masser af indlæg.
OZ2NU

Aktivitetstest oktober
CW
OZ7RA
OZ6SZ
OZ9OI
OZ6SF

100 p
100 p
100 p
72 p

SWL
OZ-DR 1429
OZ-DR 1704

2220 p
900 p
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Fone
OZ5EV
OZ5JK
OZ7XE
OZ9NC
OZlFDF/a
OZ8QL
OZ4HW
OZ7HDR

1416 p
1386 p
1232 p
1144 p
960 p
960 p
960 p
940 p

OZ6BF
OZ4DZ
OZ70MR
OZ4EDR
OZ1BI
OZ6IC
OZ6TM

936 p
846 p
828 p
800 p
792 p
378 p
360 p

Det var alt for denne gang. Der er ændret en del
i loggene, men de er rettet til fordel for de impli
cerede. Der var deltagelse fra 10 amter.
Nu er der kun én runde tilbage.
OZ8KU
Det meddeles, at fra og med dette nr. af »OZ«
overtager jeg atter arbejdet med denne spalte i bla
det og dermed også Contestmanager-funktionen.
Vi siger den afgåede contestmanager tak for den
tid han har haft ansvaret for denne del af Traffic
Departments arbejde.
Alle
henvendelser
vedrørende
contester
rettes
herefter direkte til Tr.Dept.
Vedr. Contest-kalender
har vi i dag kun at meddele om CQ World Wide
DX Contest på CW, der finder sted 24. og 25.
november fra 00.00 GMT til 24.00 GMT.
Vi skal dog allerede nu erindre om vor egen jule
test, der traditionen tro vil blive afviklet 2. juledag.
Men denne test vil blive nærmere omtalt i næste
»OZ« og i øvrigt henvises interesserede til at af
lytte bulletinudsendelserne om søndagen, hvor alle
nyheder vedrørende kontester bliver bragt.
For vore YL-operatører
vil vi gerne berette om følgende arrangementer, der
finder sted i begyndelsen af det næste år:
DX YL mod W-YL (kun mellem YLs)
Denne test begynder d. 9. jan. 1974 kl. 18.00 GMT
og slutter d. 10. jan. 1974 kl. 18.00 GMT. Denne
afd. er CW.
Der fortsættes d. 23. jan. 1974 kl. 18.00 GMT og
sluttes d. 24. jan. 1974 kl. 18.00 GMT. Denne afd.
er fone.
YLs ctr. OMs Contest (YL ctr. OM)
Begynder lordag d. 23. febr. 1974 kl. 18.00 GMT
og slutter søndag d. 24. febr. 1974 kl. 18.00 GMT.
Denne afd. er fone.
Der fortsættes lordag d. 9. marts kl. 18.00 GMT og
sluttes søndag d. 10. marts kl. 18.00 GMT. Denne
afd. er CW.
Vi ønsker vore aktive YLs god fornøjelse. Endvi
dere skal vi, inden det bliver aktuelt, få fremskaf
fet adressen, hvortil logs skal indsendes.
OZ2NU
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1972 CQWW DX-contest - fone
Fra
CQ-Magazine
følgende
(call-bånd-point-QSO-zoner-lande):
OZ3SK
OZ5EV
OZ3KE
OZ2NU
OZ3VJ
OZ4HW
OZ9OI
OZ3PO
OZ7OP
OZ5ME
OZ2UA
OZ6IC
OZ1XO
OZ9HO
OZ9HN
OZ7HT
OZ8JV
OZ4CG
OZ8KU
OZ5QU

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
21
14
14
14
7
3.7

743.912
146.331
62.712
55.470
37.406
31.500
22.695
20.286
13.695
10.434
6.868
5.782
4.465
3.486
3.600
130.180
16.473
374
624
660

danske

983
426
234
387
149
195
138
84
101
105
82
69
65
52
59
584
191
22
39
30

placeringer

99
64
53
27
45
31
35
36
31
23
20
16
16
17
10
30
15
3
3
3

212
149
103
102
73
69
54
62
70
51
48
33
31
25
26
85
42
14
13
19

ARRL International DX Competition 1973
I år opnåede OZ ILO at blive nr. 3 i Europa på
CW. I øvrigt var der folgende danske resultater
(call-point-multipl.-antal QSO):
Fone
OZ5ME
OZ3PO
OZ8T

2.958
720
390

17
12
10

58
20
13

CW
OZ1LO
OZ6PI
OZ1W
OZ5ME
OZ4HW
OZ8HC
OZ9OI
OZ9QM
OZ2NU
OZ5CI
OZ7MJ
OZ3PO

1.279.395
178.155
175.168
80.688
48.165
37.518
13.560
7.500
7.068
2.592
702
288

195
107
112
82
65
74
40
25
31
16
13
8

2187
555
524
328
247
169
114
100
76
54
18
12

Condx var ganske gode under CW-testen.
de var meget dårlige i fone-testen.
ARRL: Ny 10 meter contest
Et interessant initiativ fra ARRL er afholdelsen
af denne »et bånds« contest, der finder sted fra
15. dec. 12.00 GMT til 16. dec. 24.00 GMT. Alle
kontakter alle en gang både på CW og fone.
QSO-nr. fra 001, dog afgiver W og VE-stns deres
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stat eller provins. 2 points pr. QSO, dog 4 points
for W/K novice stns. Multipliers er DXCC lands
liste + USA-stater og VE-call-areas. Logs skal
sendes til ARRL inden 21. jan. 1974.
Prøv at deltage i denne test, måske vil du op
dage, at 10 meter alligevel kan anvendes i disse år
med få solpletter.
OZ1LO

Fredag den 12. okt. fik jeg information om, at
W3HNK ville være igang fra den mest sjældne af
VP2’erne, nemlig Anguilla. Han vil anvende en 3
el. beam, samt rigelig med power. Denne informa
tion er igen et bevis for, at OZ-DX arbejder lang
somt. Det vil sige ca. en måned, fordi W3HNK er
igang fra den 22.-29. okt. Denne information er dog
givet på OZ-DX net, som mødes hver fredag aften
kl. 20 GMT på 3,680 MHz. I vintermånederne er
det lørdag kl. 13.00 GMT. Jeg håber, mange afjer
kan afse tid til at kigge indenfor og meddele, hvad
I har hørt og kørt.
Der er jo altid nogen, som vil sejle sin egen sø
og bare nøjes med de forbindelser, de finder på
deres vej over båndet; det skal jeg ikke blande mig
i, men kun konstatere, at en masse OZ'er har
hentet QSL info, samt fået udredet de ofte svære
og indviklede contest regler der findes.
De gode DX måneder er efterhånden lidt på
retur. Det er ikke de helt store ting, der sker på
80 m, måske er vi forvænte med eller har måske
allerede haft QSO med en hel del og går så og
håber på, at nå endnu længere væk. Men nye folk
med en sendetilladelse kommer der dog til. Måske
nogen, der er kørt træt på 2 m kanalerne. Disse
kan dog stadigvæk finde en hel række lande, som
er nye for dem. De garvede fyre kan dog se hen
til ting som XU1AA og XV5AC. som er hort på
80 m. Prov at lytte med i de storre contester. selv
om larmen er streng.
40 m er egentlig ikke så dårlig. Ind imellem er
der nye ting fremme; den sidste jeg erobrede, var
MP4BJS. Men de gamle 40 m fans var der også
hurtigt, såsom ZS1MH osv. VK - ZL er der også
om morgenen godt beskyttet af »G« stationer. Det
kan dog nævnes, at OZ5KF fik 15 VK og ZL i den
årlige contest, godt klaret.
20 m er ikke ret meget værd, når folk er færdig
med skue på deres TV. Allerede ved 20-tiden er
signalerne små. Men det er jo noget, der sker hver
vinter. Men i tiden fra 07.00 til 09.00 er der da
heldigvis gode muligheder.
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HtAWtn

OZ1UD har været på radioudstilling i Vest-Ty skland, hvorfra han
hjembringer dette foto.

OZ1WL fortæller, at han har haft QSO med
YJ8BD og KX6BU. Når man så ved, at Tages
antenne er placeret ud fra barmhjertighed og imø
dekommer de regler miljoet forlanger, ja så kan
det ikke undgås, at det glæder én langt mere, end
hvis det var én selv, der havde haft QSO med
disse pacifik STN. Dog, det er ret kendt, at den
der har en dårlig antenne, som oftest lærer at blive
mere snu og bruger flere trick end ham med den
store beam, som ofte bare braser på.
15 m er også efterhånden noget stille, men man
får da det indtryk, at amatørtætheden i Japan er i
stærk fremdrift. Hvis der ikke er noget særligt, du
søger på båndet, skulle du prøve at wkd nogle
japanere; de er glade ved. at nogen vil gengælde
deres CQ kald, som oftest er det første gang, de
har QSO med Danmark.
De forventninger man havde til Pacifik omkring
10-11 GMT har ikke givet det resultat, som var
muligt ved samme tid de foregående år.
10 m kan sommetider vågne op. Det skete for
leden week-end. Der var åbent til Afrika og S.
Amerika, ja endog til W5. Så der er stadig noget
at finde for dem som mangler nogle lande til deres
5 B DXCC.
1 sidste OZ var der en meddelse om, at YA STN
er blevet lukket af myndighederne. Det er ikke før
ste gang. dette er passeret. Amatørerne i Afghani
stan har bedt om, at man ikke sender QSL og
anden radiopost til dem. I stedet har tidligere
YA5RG (nu DK5AR) lovet at bekræfte QSL og
deslige såvidt han kan fremskaffe logs. QTH er
Wolfgang Renner, Friedensstrasse 25, 34 Gøttingen,
W. Germany. QSL for YAIOS sendes til SMØOS.
ARRL’s bulletin nr. 445 beretter, at QSO med
Germany, her menes Øst- og Vest-Tyskland, efter
den 18. sept. 1973 tæller separat. Der gives nu
kredit efter følgende: 1) QSL fra Vest-Tyskland
incl. Vest-Berlin. 2) QSL fra Øst-Tyskland incl.
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Øst-Berlin. 3) Germany er efter den 18. sept.
deleted. QSL til DXCC kredit vil blive godkendt
efter 30. nov. 1973.
De to amatører der besøgte CR8AM, har en
trimaran på værft i Darvin. De håber på at kunne
tage en tur i den til VK9, Cocos - Keeling, måske
her i dec. eller senere. De har også ZM7, Tokelaus,
på deres plan. Der var flere OZ der WKD dem fra
CR8AM, fb QSL er modtaget her via WB6BGQ.
XV5AC og XU1AA skulle være igang på alle
bånd i de store contester her i efteråret. Opera
tørerne skulle være de samme, Chester og co.
Måske kommer de en dag fra XZ også? Der er da
rygter om, at DJ6QT har i sinde at komme igang
fra Burma. - Han var med til at starte Mali op for
et par år siden. Nu vi er kommet igang med det
løse, har OH2BH og DL7FT talt om YI i marts 74
og måske Sikkim før den tid.
XF4YK er igang fra Revilla Gigedo til nov. alle
bånd. QSL til XE1J (bror) YV8AL er en viden
skabelig ekspedition, der er på Aves isl. »Ingen
QSL« Radioclub Venezolano har alle rettigheder
til amatørradio på Aves isl. VK4AK/LH fra Lord
Hove isl. fra den 2.-12. nov. QSL til VK4AK.
SRI for sent info. 4K1A er call anvendt af den
russiske part af Antarktik. 4L6A er call brugt af

UF6HS og co. i UD6 obl. 003. OR4ES er igang
fra Niger (5U7) Afrika. VK9ZC er ret aktiv, mest
på 14 MHz. Kevin går QRT i dec.
ZS2MI har igen været på 3,7 MHz, omkring
04.00. Nu må vi håbe, at han fører log bedre end
sidst. QSL mgr. ZS6LW har ikke sendt QSL til
bl.a. OZ3SK og én selv. Begynde at gætte på den
rigtige dato for en 100% QSO har vi ikke lyst til.
TL8EL er iflg. REF pirat. ZM4NH vil ofte være
at finde på de lavere bånd for en tid. Her er nogle
QRG, som han vil bruge: 3507 - 7005 - 7027.
QSL 100%. K5QHS, der forhåbentlig har været
igang fra CE0Z, har licens til PJ7 - ZF - VP2A og
har planer om TI9. Hans Afrikatur er droppet på
grund af besværligheder med licens. Jeg har læst
et sted, at der er forberedelser til en tur til den
sjældne Malpelo isl. snarest, nærmere info følger.
Der er nu en to-tre tyrkiske STN QRV, der op
fordres til, at man bruger de QSL mgr, der op
lyses i QSO med dem; der kan hurtig hobe sig en
del post op efter en af deres pile-ups, og ufor
stående embedsmænd vil måske begynde at speku
lere.
Det er med stor glæde, at man erfarer, at der
imellem P&T og EDR er truffet aftaler om en
stærk udvidelse af gensidighedslicens. Det er et stort
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Solplettal: 35

Generaldirektoratet for
post- og telegrafvæsenet
Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz
Strækning:

Km:

Japan
New Zealand
Filipinerne
Sydi. Australien
Sumatra
Indiske Ocean
Madagaskar
Syd Afrika
Middelhavet
Antarktis
Kanariske Øer
Argentina
Peru
Vestindien
New York
Vest Grønland
San Fransisco
Sydi. Stillehav
Hawaii

8.600
17.800
9.700
16.000
9.300
10.100
8.300
10.100
2.200
13.600
3.500
11.900
11.000
8.100
6.100
3.600
8.800
16.200
12.000

Pejling:

tid/frekvens:
1
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44,4
54,1
66.4
85.0
90.0
115.9
146,0
171,3
181,0
202,5
226,9
232,4
264,1
289,6
291,4
313,6
324,5
328,6
356,4

6,8
7,0
7,6
8.8
9,2
10,8
12,1
12,8
8,6
12,0
9,7
9,5
7,6
7,5
7,6
8,1
8,8
9.0
9,0

3

5

7

9

11

6,0
6,4
7,0
8.2
8,5
9,9
10,8
11,4
8,5
12,5
11,2
11,4
9,0
8,0
8.0
7,9
8,3
8.4
7,6

8,7
9,9
11.3
13.1
13,4
14,5
13,6
11,5
7,2
9,3
8,1
8,3
7,3
6.8
6.8
6,4
6.2
6.9
6,3

14,5
16,7
19.1
21,9
22,5
24,2
24,2
21,7
13,3
17,1
12,4
11,8
7,4
5.6
5,6
5,3
5.5
5,5
6.5

13,7
21,9
24,4
24,1
27,4
28,2
23,8
24,2
20,3
25,2
22,6
20,6
8,2
10.0
8,0
10,4
8.6
9,5
9,1

9,6
21,2
21,0
22,3
25,9
26,7
25,6
27,6
21,1
26,4
26,2
24,0
18.9
10.6
11,4
16,3
8.6
14,5
8,5

13’

15

17

19

21

23

8,1
15,7
14,9
20,2
20,9
23,7
26,1
27,4
20,1
26,8
26.1
23.0
25,6
21.6
21,7
20,5
6,4
13,8
10,6

8,7
9,3
10,5
12,7
13,4
17,0
21,6
25,0
17,3
26.4
24.9
25.7
24.6
22,7
22,5
18,8
11,9
13,6
8,6

6,9
7,1
7,6
8,7
9,0
11,1
14,4
17,5
11.2
19.2
17.6
18,7
17,9
17,0
17,0
14,2
13,7
13.1
9,3

7.6
7,7
7,9
8,3
8,5
9.7
12,1
14,0
8.6
14.4
12,3
12,9
11,5
11,0
10,9
9,6
10,1
9,9
8,7

7,8
9,0
6,6
9.4
9.5
9.9
11.1
12.4
7,7
12,3
9,8
10,1
7,9
7,2
7,2
7,1
7,9
8,1
9,0

8,5
8,8
9.4
10.4
10.6
11.2
11,2
11,5
7,8
11,3
9,4
9,6
7,6
6,9
6,9
7,1
7,8
8,0
8,9
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skridt, som jeg tror, mange amatører vil få gavn af.
1 næste OZ-DX vil Karsten, OZ9XM, og jeg
prøve at lave en liste over de betegnelser, som
bliver brugt i amatørradio. Her tænker jeg på f.eks.
ord som pile-up. Der er mange forkortelser, der
sparer tid, men også er med til at spare penge til
EDR. (XCUS, PSE HW? HR)
Der er nok også et behov for en opremsning af
en hel del QSL mgr i forbindelse med de store
contest aktiviteter.
Den ordning med at oplyse QSL adresser osv.
er der en del der har brugt. Det kan måske laves
ligesom OZ1RH. Han sender sine QSL-kort i en
lukket konvolut, som er klar til afsendelse, blot
mangler der adressen, den skriver jeg på, nemt
ikke? Jeg lægger så hans post i en postkasse.
Dem jeg ikke kan finde adresse til, får han selv
følgelig retur.
Vi har jo et sæt call-bøger fra 72, som skal deles
ud til dem. der har bidraget til OZ-DX med stof
eller andet. Jeg vil mene, at en lodtrækning imellem
dem som har sendt foto og teknisk DX-stof, må
være det rigtige. Denne vil blive foretaget sidst på
året.
Til slut en tak til OZ9XM - OZ1LO - OZ1UD
samt OZ8CN for foto og DX info.
Stof til OZ-DX inden den 16. dec.
Stop press: Det er snart jul, ønsk dig en remote
VFO.
OZ6MI

QSY 145,400 MHz?
Som det fremgår af Region I VHF planen omtalt
i VHF-amatøren, vil den af mange DX interesse
rede benyttede simplex kanal på 145.600 MHz nu
blive anvendt til den landsdelsdækkende repeater.
På grundlag af samme plan bliver der plads til
en simplex kanal bl.a. på 145,400 MHz. hvorfor
jeg foreslår, at vi samtidig med ESB områdets
flytning den 1. februar 1974 går over til at bruge
145,400 MHz i stedet for 145,600 MHz.
Forslaget fremsættes af et menigt medlem af
Danish-DX-Group med call'et
OZ7XG

Ny repeater
VHF udvalget har vedtaget at anbefale følgende
frekvenser til den nye landsdelsforbindende repea
ter, OZ3REG:
Input:
145,000 MHz
Output: 145,600 MHz,
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hvilket svarer til
kanal R 0. Som
S 20 = 145,500 MHz.

den nye Region I båndplans
ny mobilopkaldsfrekvens anvendes

Aktivitetstesten
10. runde i testen gav følgende placeringer:
144 MHz
OZ9PZ
OZ7FF
OZ9SW
OZ2GM
OZ6HY
OZ1RH
OZ8QD
OZ9AU
OZ6XR

- 156
- 153
- 117
- 91
- 79
- 66
- 65
- 56
- 55

OZ8T - 48
OZ7UV/a - 47
OZ6QY - 31
OZ8YB - 26
OZ7XN - 22
OZ8OE - 12
OZ1WN - 10
OZ1GO - 6

432 MHz
OZ9SW
OZ3TZ/a

- 22
- 13

OZ9AU - 11
OZ7WG
OZlUHS/a - 4

7

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden
kl. 19.00-23.59 DNT.
432 MHz aktivitetstest den I. onsdag i måneden
kl. 21.00-23.59 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i
respektive måned.
Er det ikke muligt at få jer til at skrive en lille
kommentar bag på loggen om forhold, hvad I har
hørt osv.
Ny 70 cm beacon
Omkring den 1. december starter en ny 70 cm
beacon i Sønderjylland. Bag projektet står følgende
amatører: OZ1FF, OZ5WK, OZ6HY og OZ5YM.
Nordals afdelingen har venligst stillet lokale til
rådighed for senderen. Beaconstationen vil køre i
dognets 24 timer og med en streglængde af 60
sekunders varighed.
Øvrige data:
Call: OZ1ALS.
Frekvens: 432,98275 MHz.
QTH: Nordals EP79c.
Output: 5 W.
Antenne: 2 stk. Maltezer Kreuz 3 dB.
Meteor scatter
Undertegnede har modtaget en ny liste over euro
pæiske stationer, der er interesserede i MS for
bindelser. Listen er for omfattende til gengivelse
her i OZ, men interesserede kan kontakte mig for
nærmere info.
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144 - 146 MHz b&nd plan

IARU Region 1

EME = 144.000-144,010
Meteor scatter = 144,100
Center frekvens for regional beacons = 144,150
SSB opkald = 144,200
RTTY (DX) = 144,600
Repeater input = RO - 145,000 til R9 - 145,225
RTTY (lokal) = 145,300
Int. mobil opkald = 145,500
Int. samtale = 145,550
FM simplex =
S20- 145.500
521 - 145.525
522 - 145.550
523 - 145,575

432 MHz bånd plan

EME = 432,0-432,010
Meteor scatter = 432,100
Centerfrekvens for regional beacons = 432.050
SSB opkald = 432,200
RTTY (DX) = 432,600
RTTY (lokal) = 433,300

Bemærkninger:
1. Ingen regional plan for små-effekt beacons
(ERP 5 W eller mindre).
2. Regional beacons placeres lige under 432,05
MHz.
3. Den øvre grænse for SSB båndet er fleksibel.
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1. februar 1974

Repeater output = 145,600-145,825
Satellitter = 145,845-146,000

Bemærkninger:
1. Lokal simplex trafik på repeater output kanaler,
hvis dette ikke giver anledning til forstyrrelser.
2. Området 145,250-145.500 kan anvendes til sim
plex kanaler, hvis der er behov.
3. Ingen regional plan for små-effekt beacons
(ERP 5 W eller mindre).
4. Regional beacons (ERP større end 50 W).
5. Den øvre grænse for SSB båndet er fleksibel.

IARU Region 1

1.

februar 1974

1296 MHz bånd plan
CW = 1296.000-1296,150
EME = 1296,000-1296,010
SSB opkald = 1296,200
RTTY (DX) = 1296,600
RTTY (lokal) = 1297,300

Bemærkninger:
1. Ingen regional plan for små effekt beacons.
2. Plan for regional beacons kommer senere.
3. Den øvre grænse for SSB båndet er fleksibel.
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RESULTATLISTE
for EDR’s september VHF contest
Placering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kaldesignal:
OZ9OT/p
OZ5TE
OZ6MB/a
OZ6ARC
OZ5LG
OZ8HX/a
OZ6HY
OZ6AQ
OH2NX
OZ3WU
OZ8QD
OZ6HR
OZ9AC
OZ9AU
OZ8T
OZ9BT
OZ6XR
OZ9EVA/a
OZ7XN
OZ4QF/a
OZ9ZJ
OZ4BK/a
OZ3IF
OZ1GO

Points:

Antal QSO:

100.589
94.910
49.675
25.273
11.633
8.206
7.335
6.426
3.530
3.455
3.423
3.100
2.710
1.978
1.953
1.806
1.506
1.470
1.127
1.094
1.029
915
464
405

296
268
149
101
50
46
46
32
31
26
32
20
25
19
25
16
16
6
12
8
18
11
8
9

PA:
4X250b
4CX250bx2
4CX250b
QQE06/40
QQE06/40
QQE06/40
QQE03/12
4X250
QQE06/40
4X150a
QQE06/40
QQE06/40
QQE06/40
QQE06/40
SB500
QQE03/12
AP616
QQE06/40
QQE03/12
IC20
2N3375
QQE06/40
QQE03/12
QQE03/12

Rx:

Antenne:

TIS88
TIS88
2N5650
TIS88
TA7153
Mosfet
TIS88
TIS88
TIS88
BF351
TIS88
_

E88CC
TIS88
SB500
6CW4
AP616
TIS34
6CW4
IC20
TIS34
6CW4
BF185
TIS88

20 el. col.
2 stk. 20 el
20 el. col.
2 stk. 9 el.
10 el.
4 stk. 6 el.
4 stk. 5 el.
2 stk. 6 el.
2 stk. 8 el.
6 el.
10 el.
5 el.
10 el.
5 el.
8 el.
10 el.
5 el.
6 el.
6 el.
2 stk. 2 el.
10 el.
10 el.
2 stk. 6 el.
6 el. ‘

0Z5TE har følgende kommentarer til testen: Om eftermiddagen den 7. september inden testen startede
havde vi QSO med PAØ med meget stor styrke, men under testen var signalerne meget svage fra PAØ.
Til gengæld var forholdene nogenlunde gode i sydlig retning. Alt i alt vil vi betragte forholdene for os
som værende nogenlunde.
Vinderne ønskes til lykke, og diplomer er udsendt til de 5 bedst placerede.
OZ9SW

3. SARTG World Wide RTTY contest
18.-19. aug. 1973
Single operator - top ten
class A (op til 100 W):
class B (over 100
ALEXANDER VOLTA RTTY DX CONTEST
Periode:
1. dec. 1973 14.00GMT-2. dec. 1973 20.00GMT.
Bånd:
80 - 40 - 20 - 15 - 10 m.
Point:
a) samme zone = 2 point
b) øvrige efter speciel tabel.
Multiplier:
DXCC liste + call areas W 1 - 0 og VE/VO.
Eget land medregnes ikke.
Testmeddelelse:
RST og zone nr.
Logs før 15. januar 1974 til:
Dr. Franco Fanti, Via A. Dallolio 19,
40.139 Bologna, Italien.
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I4AOV
70.760
PA0GKO
44.100
XE1LL
39.400
SL5AR
30.895
K6ZDL
26.910
VO1EE
20.460
PA0GIN
16.350
VE3IR
13.350
I8SAT
11.625
G3RDG
10.875
Top - five
class C (multi opr.):
DL8VX
132.325
HG5A
119.460
OZ7RD
95.370
DL0TD
40.500
SM4BKD
27.650

15KG
WA3IKK
K2PAR
OZ4FF
I1BAY
I5MPK
KZ5LF
I6NO
W4CQI
VP2KH

W):
171.450
166.320
164.430
150.780
135.720
129.745
121.680
112.420
108.675
107.800

class D (SWL’s):
NL-687
Paul M., USA
14-14707
BRS-27239
SM5-5167

174.675
112.420
21.060
12.960
11.060

OZ NOVEMBER 1973

Class A + B (single operator):
Nr.
call

1
2'
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

I5KG
WA3IKK
K2PAR
OZ4FF
I1BAY
I5MPK
KZ5LF
I6NO
W4CQI
VP2KH
WA2YVK
KH6AG
OH2BW
K5ARH
LU2ESB
I5CW
W5EUN
SM6AEN
SM5BTG
VE7UBC
SK4RY
XE1YJ
I4AOV
OE9ERI
OK2OP
K6YUI
PA0SCH
DK3MG
K6WZ
WA0TAS
PAØ0GKO
HB9AVK
XE1LL
JA1BLV
SL5AR
W3KV
OH2BJ
HB9HK
W90EQ
K6ZDL
CE3EX
SM6EZD
VO1EE
W8CQ
PA0GIN
K.5QBU
VE3IR
I8SAT
G3RDG
12KD
K6TV
W7CBY
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total

171.450
166.320
164.430
150.780
135.720
129.745
121.680
112.420
108.675
107.800
105.485
97.600
95.480
91.975
86.390
82.655
82.500
76.570
74.790
73.700
71.960
71.040
70.760
66.825
57.120
53.075
53.000
52.430
48.500
47.300
44.100
39.715
39.400
32.980
30.895
30.400
29.260
28.980
27.040
26.910
22.200
21.460
20.460
16.675
16.350
13.635
13.350
11.625
10.875
9.775
9.450
8.295

QSO’s Multiplier

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
A
B
A
B
A
B
B
B
B
A
B
B
A
B
A
B
A
A
A
A
B
B

164
154
154
159
165
150
131
140
123
126
120
111
134
107
110
120
110
113
124
110
116
99
105
101
92
85
91
96
81
91
83
74
89
70
79
57
71
70
67
60
50
60
49
43
50
40
39
39
41
37
33
32

3,5

7

14

21

28

10
4
8
9
10
10

18
21
19
17
15
17
17
14
19
17
16
12
6
13
2
13
17
12
6
11
13
13
15
14
11
10
6
11
8
10
2
9
13

46
44
40
43
40
41
33
39
41
34
38
32
38
38
34
35
38
36
30
30
27
25
29
32
31
30
31
23
34
32
31
23
24
34
26
28
22
20
32
28
21
27
21
27
13
18
19
13
7
20
15
21

15
12
17
14
12
9
22
9
8
14
13
11
12
6
17
7
5
9
10
8
8
17
8
3

1
3
3
1
1

10
5
2
4
6
8
6
5
8
6
8
8
9
6
9
5
7
7
7
2
7
7
1
4
6
6

10
3
5
5

2
2
7

7
5

6
3

4
3
4

1
1
4
2

1

10
6
8
1
5
8
11

1

7
2
7
5
6
9
7
2
3
9
6
12
8

3

5
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

PY2CYK
SM7BGE
VE4SC
OZ8GA
PA0WDW
SM4CMG1)
KISGU
DK2XV
W6AEE
I8AMP
K8KAG
UA9PP
JA1DI
OZ4SO
SM0OY
DK1AQ
SM0ACY
DJ8BT
OZ3VJ

7.505
6.600
5.865
5.175
4.680
4.505
4.165
3.900
3.280
2.860
2.700
2.640
2.535
1.960
1.870
1.550
450
180
15

Class C (multi operator):
1
DL8VX
2
HG5A
3
OZ7RD
4
DL0TD
5
SM4BKD
6
OZ4EDR
7
YU2CAL

B
A
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
A
A
A

132.325
119.460
95.370
40.500
27.650
22.755
15.375

143
155
129
81
77
60
51

Operators på multi-opr. stationerne:
1
DL8VX, DK3CU.
2
HA5JI, HA5HO, HA5FM, HA5HP.
3
OZ2CJ, OZ3TD, OZ4IJ, 0Z5JK.
4
DC1BB, DJ9XB.
5
SM4BKD, SM4-5286.
6
Klubstation Bornholm afd.
7
Radioklub »MEDJIMURJE«.
Check-logs:
VK3KF, W2LFL.
Class D ( S W L afdeling):
QSO's

Multiplier

Nr.

call/navn

total

1

NL-687
Peter Boer
W1----Paul Menadier
14-14707
A. Marchesini
BRS-27239
D. R. Hare
SM5-5167
Karl Breitner
18-54142
Felice Vitale
LA-M5605
Jan Almedal

174.675

174

9 14 47 15

112.420

119

8 17 32 14

21.060

56

12.960

43

11.060

37

2.925

26

420
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2
3
4
5
6
7
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4

3

27
34
32
29
26
24
20
30
20
22
17
16
15
16
18
15
9
5
1

9

18

5

5

15

7

4

16

5

4

9
3

3

4
6

6
3

2
4

9

6
2

1
2

15
10
16
15
8
10
17
3
15
13
12
12
13
5
5
4

5

4
1
2

1
1

1
2
6
1

4
1
13
9
10
7
6
9

19
11
10
9
4
7

31
38
38
21
17
15
20

14
8
8
8
8
5
5

CARTG RTTY testen
Så blev CARTG testen kørt den 13. og 14. okt.
1973 med meget stor deltagelse fra hele verden.
Jeg var også selv med og fik 201 QSO.
Fik nogle som jeg selv synes er sjældne, nemlig
YJ8JS
New
Hebriderne,
5T5LO
Mauritanien,
VK9DJ Papua, VP2KH St. Kitts, 4U1ITU samt en
del JA, VK, LU og PY.
Da de forskellige zoner, man kontakter, giver
forskellige point, så talte YJ8’eren ligeså meget som
28 QSO’er i zone 14 eller 18 italienere.
Der var en del OZ med. bl.a. OZ7RD. OZ4EDR,
OZ4XR. OZ9JB. OZ8GA og en del flere.
Atter vandt vist Randers afd. over Bornholms
afd. Men vi når det vel engang.
RTTY møde i Gøteborg
Styrelsesmøde for SARTG vil blive afholdt en
weekend i december 1973 i Goteborg.
Styrelsen består af amatører fra OZ, LA, OH og
SM.
Det er Nordisk Kulturfond der støtter økono
misk,
således
at
vort
fællesnordiske
samarbejde
kan videreudvikles.
Har du ønsker eller ideer, du gerne vil have
behandlet på mødet, da skriv nærmere til: OZ2CJ,
C. J. Jensen, Mejsnersgade 5, 8900 Randers.
OZ4FF
OZ NOVEMBER 1973

Atter en årgang af OZ er så småt ved at være til
ende - endnu et nummer og vi starter på en frisk igen.
SWL-spalten har heller ikke manglet i år, og en del
forskellige emner har været taget op til behandling.
Det har været så som så med indlæggene fra læserne,
men f.eks. sommerkonkurrencen viste, det var mu
ligt at skabe en reaktion fra læsernes side. Lad os
håbe, der kommer lidt mere »liv« i spalten i det nye
år-husk. at det ikke blot er »de andre«, det kommer
an på.
Her på falderebet har vi modtaget en artikel fra
OZ-DR 1696. Brian Moyse. Men inden den bringes 
lige et par små bemærkninger:
Ih, de er så flinke . . .
på OZ5EDR - nu sender de træningstelegrafi hver
søndag kl. 10-11 på 3,580 MHz (Se sidste OZ, side
391). De bliver sikkert også glade for din lytterrap
port.
Aktivitetstesten søndag den 2. dec. er sidste frist,
til at komme i topform før juletesten. Nærmere om
juletesten i næste nummer.
Og så over til OZ-DR 1696’s indlæg:
Valg af modtager
Der kan være mange grunde til at blive lytterama
tør. De fleste betragter det, at blive lytteramatør,
som det forste skridt på vejen mod licensen. Andre
ønsker derimod helt at hellige sig aflytningen af ama
tørstationer og/eller radiofonistationer på kortbølge.
Ligegyldigt hvilken gruppe man tilhører, så er formå
let med denne artikel at fremsætte nogle bemærk
ninger. som jeg håber vil være den enkelte SWL til
hjælp, når han står i den situation, hvor han skal købe
en modtager.
Hvis der er en gylden regel for en lytteramatør, så
må det være: »Køb den bedste modtager, din bank
konto tillader« og herefter nogle af de ting, man skal
være opmærksom på ved købet.
Frekvensområder
I denne afdeling falder modtagerne stort set i to
grupper, henholdsvis A) General Coverage Recei
vers og B) Amateur Bands Receivers.
Gruppe A: General Coverage Receivers er måske
de mest almindelige og nok også de billigste. Fre
kvensområdet er normalt fra 500 kHz til 30 MHz.
Det er klart, at hvis man vælger en sådan modtager,
må der også findes en form for indbygget båndspred
ning eller finindstillingskontrol. På grund af det store
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antal stationer pr. enhed på skalaen, er det nødven
digt at have mulighed for at skille disse signaler fra
hinanden. Dette gøres enten elektrisk eller mekanisk
ved en bandspreadkontrol, som ekspanderer en del
af skalaen over et større område og muliggør en
adskillelse af stationerne. Denne type modtagere er
særdeles velegnede for lytteramatører, der ønsker at
lytte til både amatørstationer og radiofonistationer,
da modtageren dækker hele det område, hvor disse
stationer findes. Men som stationsmodtager til brug
sammen med en sender, er denne modtagertype ikke
ideel. Ønsker man derfor senere at benytte modtage
ren, når man har fået licens, bør man nok overveje,
om det ikke ville være bedre, at anskaffe en modta
ger af type B.
Gruppe B: Amateur Bands Receivers. (Kan også
fås som Broadcast Bands Receivers, der kun dækker
de bånd. hvor radiofonistationerne findes.) Modta
gerne i denne gruppe er normalt dyrere end modta
gerne i forrige gruppe, men er også betydeligt bedre.
Her har man et antal bånd, der hver kun dækker 500
kHz og dermed er adskillelsen af stationerne eller
selektiviteten, om man vil, meget bedre. Amateur
Bands Receivers er også udstyret med flere af de
finesser, der omtales senere i artiklen.
Antal konversioner
Det antal konversioner en modtager har, er antal
let af forskellige mellemfrekvens (MF) trin, som
modtageren er udstyret med. Normalt har man kun
enkelt konversion og dette medfører et enkelt MFtrin, som normalt ligger i området 455-470 kHz. På de
bedre modtagere har man dobbelt konversion, hvor
man først har en MF på f.eks. 1,6 MHz og derefter en
på 455 kHz. Generelt, desto flere MF’ere en modta
ger har, desto bedre vil selektivitet og spejlafvisning
være. Det er også fordelagtigt at kunne variere gain
på MF-trinet, en såkaldt MF Gain Kontrol findes på
de bedre modtagere.
HF-trin. (Følsomhed)
Nogle af de billigere modtagere har ingen form for
HF-forstærkning før blandingstrinet, dvs. antenne
signalet
føres
direkte
til
blandingsrøret
eller
transistoren. En meget bedre losning er at have et
HF-trin med tilbagekobling imellem antennen og
blanderen, dermed får man en bedre følsomhed og
samtidig forbedrer man modtagerens evne til at af
vise spejlfrekvenser. Hvis man har en modtager
uden et sådant HF-trin, kan man forbedre situatio
nen ved at indsætte en preselector mellem antenne
og modtager.
BFO
Beat Frequency Oscillator (BFO) er uundværlig,
når man skal modtage CW (telegrafi) eller SSB
(Single Side Band) transmissioner. Naturligvis er
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disse modulationsarter mest anvendt på amatørbån
dene, men man kan også få glæde af BFO’en på AM
(Amplitude Modulation). Et normalt AM radiosignal
består af en bærebølge plus to identiske sidebånd. En
SSB-sender anvender kun det ene sidebånd enten
det nedre sidebånd (LSB) eller det øvre (USB). Hvis
man derfor vil modtage SSB eller CW. skal den
manglende bærebølge kunne erstattes, således at de
tektoren kan arbejde efter hensigten. BFO'en er en
oscillator, der netop frembringer den manglende bæ
rebølge. Fordelen ved at anvende SSB er dels, at
denne modulationsart optager mindre plads på bån
dene end AM og dels. at den tilførte effekt udnyttes
bedre.
På AM kan man også anvende BFO'en, idet man
kan vælge et af sidebåndene til at formindske QRM
og fading effekter.

OZ-DR 1696, Brian. RX'en har 11 bølgeområder incl. 2
meter. Bagved en hjemmelavet strømforsyning og til højre
en preselector.

Selektivitet
Modtagerens selektivitet er dens evne til at ad
skille stationerne fra hinanden. På modtageren er det
meget fordelagtigt at have mulighed for variabel se
lektivitet. som gor det muligt at ændre båndbredden.
Dette kan også gores ved hjælp af mekanisk eller
krystal filtre. De bedre modtagere har disse facilite
ter indbygget.

B) Antenneafstemningskontrol (tilpasning af an
tenne til RX)
C) Et signalstyrkemeter (S-Meter) til hjælp ved ind
stilling og rapportering af signalstyrke.
D) Kry stalkalibrator for indstilling og kontrol af ska
laen.
E) Et variabelt støjfilter.
F) Notchfilter (til reducering af heterodyner).

Stabilitet
Stabilitet i en modtager er meget vigtigt, dvs. at
har man stillet ind på en station, skal modtageren
ikke drive. Dette problem kan være af betydning,
hvis man vælger en rorspille, men ved en transistor
modtager er dette problem næsten uhørt. Transisto
rer er også at foretrække på grund af deres ringe
strømforbrug, som gor det muligt at kore på batteri
er, og dette kombineret med deres lethed giver mu
lighed for at have modtageren med. når man er på
ferie og lignende.

Antenne
Modtageren skal have tilslutning for udvendig an
tenne (de fleste transistormodtagere har en form for
indbygget antenne, men disse er uegnet til DX-trafik)
Der er uendelige mange måder at konstruere en an
tenne på. og antennens ophængning og konstruktion
må bero på den enkeltes boligforhold. Det er derfor
ikke muligt at komme ind på emnet antenner her,
men jeg skal blot henvise til nogle få bøger, der
omhandler dette emne fyldestgørende:
The ARRE Antenna Handbook. Radio Communication Handbook. RSGB og Antennenbuch. Rothammel.
Alle de nævnte boger kan lånes på Danmarks Tek
niske Bibliotek. Anker Engelunds Vej 1, 2800
Lyngby eller kan kobes i Ahrent Flensborgs bog
handel.
Stof. spørgsmål m.v. sendes til OZ9XM, Karsten
Meyer. Odensevej 54. 5500 Middelfart.
OZ9XM

AGC, AVC
Næsten alle modtagere har Automatic Gain Con
trol (AGC) eller Automatic Volume Control (AVC).
Både AVC og AGC er kredsløb, som kompenserer
for variationer i det modtagne signals styrke, således
at udgangseffekten ved højttaleren eller hovedtele
fonerne er nogenlunde konstant. Det må siges, at
man vil foretrække en Manual Cain Control (MGC)
frem for AGC, således at man selv kan bestemme
den optimale indstilling af dette kredsløb. De bedre
modtagere er netop udstyret med en sådan Manual
Gain Control.
Diverse
Mange modtagere, enten General Coverage eller
Amateur Bands Receivers har diverse finesser, som
kan spille en rolle ved det endelige valg af apparatet.
Her vil jeg påpege nogle af de finesser, som er at
foretrække:
A) Tilslutning for hovedtelefoner.
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MOLBOJAGT
oprindeligt et lokalt arrangement, startet i tidernes
morgen af OZ9WP, der i sin ungdom sprudlede af
vitalitet; stiller såvel fysiske som tekniske krav til de
OZ NOVEMBER 1973

jægere, der med ubegrænset antal observatører, vo
ver sig ud i de uvejsomme Mols Bjerge i buldrende
mørke.
Måske fordi Molbojagterne, i april og oktober,
starter og slutter rævesæsonen, er disse jagter blevet
populære også blandt andre end »Århusrævene«.
Det er kun godt og vi ser meget gerne mange flere
kendte og nye ansigter.
I år blev der kun én jagt på grund af strejken i april.
Den blev gennemfort lordag den 6. oktober.
Jagten var svær og flere hold måtte nøjes med
færre end 3 ræve. Selv sønderjyder ville være kom
met til kort - tror vi!
Vindere af jagten blev Jørgen Nielsen, der var assi
steret af Kaj Christensen og XYL’erne Gertrud og
Gerda. De opnåede 258 point. Gratulerer!
De øvrige deltagere placerede sig som følger:
2 235 p OZ8FI og OZ8FU
3 228 p Steen Christensen og Erik Nielsen
3 228 p OZ6EI og OZ1TI
4 136 p OZ7GX, OZ4SH og OZ9UL
5 127 p OZ3KF og OZ1UD
6 68 p OZ4QB og OZ6EZ.
OZ5JT. OZ3VE, OZ2LR, OZ8VV og Flemmnig
Ryttertoft blev borte i tågen og fandt kun rævene i
hovedtelefonerne.
Udover vandrepokalen »Mikkel Molbo« til vin
derne. var der gode præmier på flaske til placering
nr. 2 og 3. idet dog OZ6EI/OZ1TI, der også place
rede sig på tredjepladsen, måtte have deres præmie
tilgode.
Tak til alle (også de 8, der gjorde jagten mulig) og
på gensyn til april 1974.
For »Arhusrævene«
3NE-ibye
Møde i EDR’ rævejagtsudvalg
afholdtes lordag den 20. oktober kl. 12.00 i Odense.
Alle udvalgsmedlemmer med undtagelse af OZ3NE
var modt.
Der skal ikke her gives et udtømmende møderefe
rat, men en kort omtale af mødet.
Af formandens beretning fremgik bl. a., at der i år
har været afholdt 7 storjagter, hvilket er en glædelig
fremgang der måske kan anspore endnu flere afde
linger til at forsøge sig med arrangement af en stor
jagt.
Der har i alt deltaget 44 jægere i én eller flere af
jagterne: 25 af disse havde kvalificeret sig til delta
gelse i DM 1973. 11 jægere deltog i DM, der afholdtes
på Sjælland.
Under sager til behandling, var første punkt de
protester, der var indløbet vedrørende DM 1973.
Dette blev diskuteret længe og indgående og konklu
sionen på debatten blev, at man omgående skriftlig
inviterer alle jægere der deltog i DM til at køre jagten
om den 10-11 november d.å. på samme kort m.v.,
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under forudsætning af, at mindst 8 af de 11 deltagere
tilmelder sig bindende. Bliver dette ikke tilfældet, så
findes grundlaget for afholdelse af et nyt DM at være
bortfaldet, og det afholdte DM er endeligt gældende.
I forbindelse med DM resultatlistens offentliggø
relse i OZ, havde arrangørerne beklageligvis glemt
en deltager, hvilket giver en forskydning i rækkeføl
gen. (listen vil blive korrigeret i næste OZ, under
forudsætning af, at DM ikke køres om)
Som slut på debatten, vedtoges at meddele jagtle
delsen af DM udvalgets misbilligelse med arrange
mentet.
DM for 1974, blev ifølge turnusordningen henlagt
til Sydjylland.
Derefter kom rævejagtsreglementet til behandling.
Der blev foruden ændring af nogle mindre væsent
lige ting, foretaget et par større ændringer, der bl.a.
skulle sikre os imod en gentagelse af situationen om
DM 1973. Disse er følgende:
Fjernes: 1. afsnit §5 stk. h.
Ændres: 1. afsnit §6.
Retten til at annullere en rævejagt
Når en sender svigter, eller bestemmelserne i § 5
overtrædes, vil dette medføre annullering af den på
gældende jagt, dersom mindst halvdelen af de del
tagende jægere kræver dette.
2. afsnit §4 tilføjes:
jagtledelsen har ret til at indrage evt. kommunikati
onsudstyr.
2. afsnit §9 tilføjes:
ved anvendelse af 1:50.000 kort må der max. være 15
km afstand i luftlinie mellem rævene.
Kvalifikation til placering, samt pointsystem i for
bindelse med DM blev indgående diskuteret, men
flertallet var for at bibeholde det bestående system.
Det nye reviderede rævereglement, vil foreligge i
januar 1974. og kan da rekvireres hos OZ4GS.
Under punktet evt., diskuteredes bl.a.. udarbej
delse af retningslinier for arrangører af storjagter og
DM, for derigennem at sikre en mere ensartet og
perfekt afvikling.
Arrangementskalenderen, der bringes hvert år i
februar måned, var der udbredt tilfredshed med,
men man ønskede indskærpet at alle arrangører af
storjagter fremsender deres bidrag til kalenderen ret
tidigt og ikke kommer nolende bagefter, således at
man evt. får 2 arrangementer på samme dag!
Sidste punkt, var en henvendelse fra OZ4GS der
har depot for stempelurene, han meddeler følgende
som alle der låner urene bedes notere sig bag ørerne!
Urene skal returneres omgående efter jagtens af
holdelse, og selvfølgelig i samme stand som de blev
modtagen, altså renset for grannåle, jord m.m. Øn
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sker man ikke at returnere dem direkte, men f.eks.
sende dem til det mesterskab, der holdes umiddel
bart efter, så skal arrangøren der afleverer urene
kontakte OZ4GS tlf. (05) 62 18 34 og meddele, hvor
urene herefter befinder sig.
Disse ting burde være en selvfølge, ligesom at
urene ikke må bruges til at slå jordspyd i med, men er
det åbenbart ikke!
Formanden takkede og hævede mødet kl. 17,30.
OZ5WK

JOTA 73
blev afviklet i week-enden den 20./21. oktober, og
ved aflytning af båndene, blev det konstateret, at der
var ca. 30 danske spejderstationer i luften, hvilket er
lidt mindre end sidste år.
Såsnart spejdernes rapporter er indgået, vil der
blive udsendt en rapport om den samlede danske
aktivitet.
Når den foreligger, vil den blive udsendt til samt
lige
implicerede,
tilligemed
til
samtlige
EDRlokalafdelinger. Vi må så håbe på, at vi i 1974 kan
mestre en større indsats - for vi har da vel ikke
allerede
nået
et
mætningspunkt
for
amatørernes
medvirken?
Skulle der sidde folk rundt omkring i landet, der er
interesseret i at modtage denne rapport, kan hen
vendelse ske til
OZ3YE, OZ6TM, OZ8MZ og OZ3AG

Nordisk spejdernet
På den »Nordiske konference om radiospeiding«,
som blev afholdt i Oslo i september, blev der drøftet
mange mener af fælles interesse for radio-spejderne i
de nordiske lande.
Eet af resultaterne var. at tidspunkterne for de
nordiske radio-spejder-net blev ændret således:
nordisk net lørdage 07.30 GMT 7,090 MHz
med netkontrol station fra LA i oktober, OZ i no
vember og SM i december. Der checkes ind på SSB,
men det er meningen (i hvert fald i Norge), at nyhe
der skal sendes på AM, således at spejdere rundt
omkring i landet har mulighed for at aflytte udsen
delserne på familiens normale radio.
Som en ny ting forsøges indført:
Nordisk QRP-CW-net fredage 20.00 GMT 3,520
MHz (speed 40/50) med netkontrol station SM i ok
tober, LA i november og OZ i december.
På begge nordiske net vil første fredag/lørdag i
hver måned være det officielle net, medens de øvrige
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dage blot skal være uformelle spejdermøder i æteren.
Desuden blev det foreslået, at de nationale net
ændres således:
dansk net
lørdage 09.30 GMT 3,740 MHz
finsk net
lørdage 13,45 GMT 3,740 MHz
norsk net
lørdage 14.30 GMT 3,740 MHz
således at det første møde i måneden bruges til ud
sendelse af nyheder om lejre, møder, spejder DXpeditioner osv., medens de øvrige lørdage blot er
almindelige kontakt arrangementer.
Det europæiske net var også under diskussion, og
man kom frem til et par ændringsforslag. Men da
disse bl.a. er afhængige af antennemulighederne på
hovedstationen i Geneve. kunne der selvfølgelig
ikke tages endelig stilling. Såsnart der foreligger no
get nyt. skal dette blive bragt i denne spalte.
Og så er det selvfølgelig meningen, at så mange af
vore radiospejdere som muligt, skal modes ved disse
lejligheder. Gode og dårlige erfaringer vedr. oven
nævnte tider kan meddeles til
OZ3AG

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ2WK Kurt Wennich Hansen,
Kornvænget 25, 2750 Ballerup.
Tlf. (01) 97 47 65.
OZ9JB Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand. Tlf. (01) 73 29 97.

AMAGER
Lokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er anført.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv.,
2300 S.
“
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27, 2660 Brøndby
Strand. Tlf. 73 29 97.
Program:
15. nov. Klubaften. Som sædvanligt er vore medlemmer vel
komne til at tage deres XYL's og YL's med til klubaftenerne.
De er også velkomne til andre mødeaftener, men det er vel
nok bedst på klubaftenerne, hvor vi er knap så »tekniske«.
22. nov. Filmaften. OZ4AO kommer og viser film fra bl.a. bal
lonopsendelse, rævejagt og pinsestævne. Mød nu op, det
bliver en meget fin filmaften, hvor vi kan se, hvordan
OSCAR 6 startede som ballon fra Kap Herluf.
29. nov. OZ1NB kommer som sædvanligt denne aften og op
kræver betaling for forbrugte fødemidler. Det særlige ved
denne aften fremfor andre er, at han denne gang vil gøre
anden nytte også. OZ1NB vil fortælle om Integrerede Kred
se. Hovedvægten vil blive lagt på de digitale kredse, da
mange selv bygger tæller, digitalvoltmeter og synthesizer,
hvori der indgår digitale integrerede kredse.
6. dec. Klubmøde.
13. dec. Juleafslutning med pebernødder, vatnisser og alt det,
jeg ikke kan holde ud at sidde her i oktober måned og skrive
om. Nærmere orientering på en mødeaften.
Rævejagter
30. nov. Rævejagt på Amager.
Se OZ oktober.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen
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KØBENHAVN
Lokale: Degnemose Allé 1, indgang bag Mobil-tanken.
Vi holder møde mandage kl. 20, og QSL-udlevering
finder sted fra 19.30-20.00.
Fmd.: OZ5RO, Ove Blavnfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.
Kass.: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 92,
2000 København F. Tlf. GO 1902 v. Giro 59755.
Program:
19. nov. OZ7YV, Knud Nielsen, vil fortælle om hvorledes han
har opbygget sin frekvenstæller. Den vil komme i handelen
som kit.
26. nov. Klubaften.
3. dec. Leo, OZ7LM, viser sin smalfilm fra et besøg i USA.
10. dec. Klubaften.
17. dec. Sidste aften før jul-vi hygger os med gran og lys samt
kaffe med julekage. Tag XYL eller YL med.
Vy 73 de OZ1SZ, sekr.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4ET, E. Thomsen. Stendyssevej 17,
Gundsømagle. 4000 Roskilde.
Tlf. (03) 38 87 64
OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7,
4800 Nykøbing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.

BORNHOLM
Klubhus: Nørrekås, Rønne.
Møde: Tirsdage kl. 19: Klubmøde.
Søndage kl. 10-12: Drop-in.
Fmd.: OZ4DQ, Svend Aage Hansen, tlf. (03) 95 19 58.
Program:
Mandag kl. 19: Byggeaktivitet (værkstedet).
Mandag kl. 19: Walkie-Talkie gruppen (samlingsstuen).
Tirsdag kl. 19: Almindelig klubaften.
Onsdag kl. 19: Ungdomsskole ved OZ2UX.
Torsdag kl. 19: Licens til verden ved OZ4QQ.
Fredag kl. 19: Ungdomsskole ved OZ2UX.
Søndag kl. 10: Drop-in med hyggeligt samvær.
Tirsdag den 2. oktober 1973 blev der afholdt ordinær gene
ralforsamling i Bornholmsafdelingen. På valg var formand og
to bestyrelsesmedlemmer. Karsten, 4FF og Erik, 4GF, ønskede
ikke at blive genvalgt, da de gerne ville holde en pause i for
eningsarbejdet. En tak til begge for jeres indsats i og for for
eningen.
Den nye bestyrelse ser således ud:
Formand: OZ4DQ, Svend Aage Hansen, Sigynsvej 49, 3700
Rønne.
Kasserer: OZ4PM, Poul Mørch, Godthåbsvej 19, 3751 Øster
Marie, tlf. (03) 97 01 18.
Sekretær: OZ4CF, Søren Tranberg, Svanekevej 56, 3700 Røn
ne, tlf. (03) 95 15 52.
Best. medl.: OZ2KU, Henrik Hansen, Åkirkebyvej 1, 3700 Røn
ne, tlf. (03) 95 03 88.
Best. med. OZ4XR, Jesper Rasmussen, Voldgade 3, 3700 Røn
ne, tlf. (03) 95 27 67.
Som bestyrelsessuppleanter blev valgt OZ1WY og OZ4SO.
Som revisor valgtes OZ4KA og revisorsuppleant blev OZ4DZ.
iflg. vedtægterne blev der også udtrukket to obligationer og
de to numre blev 156 og 18.
Vi er nu kommet igang med vor egen RTTY converter, som
Egon, OZ4QQ, har bygget for os. Vi deltog i CARTG contesten
den 13.-14. oktober og converteren virkede perfekt. Der er in
gen tvivl om at vort call, OZ4EDR, vil blive flittigt brugt i den
kommende tid.
Vy 73 de OZ4CF, Søren
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HILLERØD
Fmd.. OZ9RT, Søren Riis Hansen, Holmegaardsvang 10,
3400 Hillerød.
'
Efter generalforsamlingen ser den nye bestyrelse således ud:
Formand
OZ9RT Søren Riis Hansen
Næstformand OZ5ON
Søren Andreasen
Kasserer
OZ7EY Eivind Simonsen
Sekretær
OZ5FX Freddy Hansen
Revisor
OZ9FQ Fritz Gramstrup Larsen
Kontingentet for det kommende år blev fastsat til 10,- kr.
På GF blev også den kommende vinters aktiviteter diskute
ret, og som en begyndelse starter vi med byggeaftener. Det
første møde herom holdes mandag den 19. november kl. 19,30
hos OZ9RT. På dette møde skal vi have fastlagt det eller de
projekter, der skal sættes igang. Vi har jo allerede adskillige
forslag at vælge imellem, se det udsendte oplæg, men også
andre emner kan selvfølgelig komme i betragtning. Så vi siger
vel mødt den 19. nov. 1973.
Vy 73 de OZ5FX, Freddy

LOLLAND-FALSTER
Lokale- I & H skolen, Nykøbing F.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 4800 Nykøbing Fl.,
tlf. (03) 83 91 70.
Onsdag den 21. november 1973 kl. 19.30 er der almindelig
klubaften med snak om alt mellem antenne og jord. Vi håber
også, at de der er interesseret i CW kan få en ordning, som
alle kan være tilfreds med.
Den 12. december 1973 kl. 19.30 er der arrangeret julemøde,
YL og XYL indbydes til at deltage og derved gøre aftenen om
muligt endnu mere festlig. OZ5GF, Leif, vil vise billeder og for
tælle om sin rejse i Israel. Mødested oplyses senere. OZ7PX
indbød samtlige medlemmer i afdelingen til møde i Nykøbing,
hvor vi havde en hyggelig aften. En tak til OZ7PX for den fine
gestus.
Vy 73 de OZ8XR, H. V.

ROSKILDE
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mødetid: Torsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 Roskilde. Tlf. (03) 35 85 58.
Det er efterhånden et par dage siden I har set noget fra
Roskildeafdelingen. Det skyldes at jeg på QRL har fræset land
og rige rundt og er blevet nogle erfaringer rigere, hvad angår
udbredelsesforholdene på UHF i GHz området! Ligesom jeg
også har lært at tage hensyn til selv meget små dB.
Til CW kurset er der kun tilmeldt ganske få og det vil efter
min erfaring og mening ikke være formålstjenligt at starte et
kursus på så spinkelt et grundlag. Endvidere har vi heller ikke
fundet nogen, der vil køre kurset.
Må jeg henlede opmærksomheden på klubbens instrument
park, der nu omfatter oscilloscope, tæller, wattmeter og dummyload (Heathkit), samt wattmeter og dummyload (Bird) med
50 W 150 MHz probe. Endvidere råder vi over et TMK 500 uni
versalinstrument. Dette skal dog blive i klublokalet. Alle andre
instrumenter kan lånes af medlemmerne mod behørig kvitte
ring.
Generalforsamlingen i afdelingen står for døren og vi opfor
drer til at møde talstærkt op - jeg skulle hilse fra kasserersken
og sige, at adgang til GF er betinget af, at man ikke er i kon
tingentrestance!!! - Hov! jeg må vist hellere få betalt min gæld.
Juleafslutningen kommer også punktlig som sædvanlig først
i december og vil blive afviklet efter de traditionelle linier dvs.
damer (lillemor forloveder m.m.), der må give afkald på »ra
dioterne« hver torsdag året igennem er velkomne. Vi plejer at
medbringe en pakke til værdi efter behag - behaget begynder
ved 5,- kr. Disse pakker sælges på auktion. Ved indgangen får
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vi numre, som der trækkes lod på under festen - nu håber jeg
vore sædvanlige venner vil støtte os med præmier - tak. Det
sædvanlige traktement håber vi også at kunne byde på- hvem
husker ikke fru Olesens dejlige hjemmebagte varme julekage?
Skam få ham som glemmer den. Alene den er det værd at
komme for.
Program:
22. nov.: Ordinær generalforsamling, dagsorden iflg. lovene.
29. nov.: Foredragsaften, emne: ???
6. dec.: JULEAFSLUTNING (I skal nok blive fri for »Juleevan
geliet.. i år).
13. dec.: Kom! Kom! Kom! Meget spændende ligger for jer
denne aften. Ja I vil simpelthen ikke tilgive jer selv, hvis I
ikke møder op.
10. jan.: Klubaften.
17. jan.: Klubaften.
24. jan.: Klubaften.
31. jan.: 5. torsdag i måneden!! 9H siger gerne, at vi ser por
nofilm her???

serede kan mødes for at bygge 2-meter antenner, men dette
er på nuværende tidspunkt ikke endelig fastlagt. Hold derfor
øje med opslagstavlen i »CQ«.
For at kunne køre aktivitetstest fra klubben er et 2-meter PAtrin under opbygning, og 4EM. Niels, vil gerne instruere inter
esserede i, hvorledes en sådan test foregår. Det er meningen
at starte den 1/1-74 men du kan allerede nu snakke med Niels
om det.
Det bornholmske rævejagtsudvalg har meddelt at det på
tænker at holde afslutning engang i november, men medde
lelse om dette arrangement vil blive tilsendt direkte til alle
medlemmer i de to afdelinger.
Har du forresten husket kontingentet pr. 1. oktober???
Vy 73 de best

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4WR, John Hansen, Lavendelvænget 6.
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.

Hvornår var det nu det var?
Torsdag d. 22. nov. kl. 20 prc. ordinær GF i Roskildeafd.
Vy 73 de OZ4OV, Ole

ØSTBORNHOLM
Klubhus: »CQ.., Rosenørns Allé 1, Østermarie.
Fmd.: OZ4RA, Henning Rasmussen, Årsballe, 3700 Rønne.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballe, 3700 Rønne,
tlf. (03) 99 91 77.
Nu er vintersæsonen for alvor kommet i gang efter en god
sommer med rævejagter, udflugter m.v. og i det udvidede klub
hus er der nu fig. program:
Mandag kl. 19.30: Morsekursus. OZ4OY, Bo og OZ4EM, Niels
er i fuld gang med at lære de mange der vil have deres D
licens udvidet, telegrafiens kunst, således at licensen kan
bringes til at række videre end D-eren tillader.
Der er stadig plads til nogle stykker og klubben har købt
morsenøgler hjem som du kan erhverve til nettopris (kr. 50,-)
Kurset følges op af en morsetræning på 2-meter (145,9) hver
torsdag mellem kl, 20.00 og 21.00.
Tirsdag kl. 19.00 til 21.50: Licens til verden. Kurset, der allere
de nu er fuldtegnet, kører i forbindelse med Danmarks Ra
dios udsendelsesserie af samme navn, og der anvendes læ
rebogen herfra, samt vores egen uundværlige VTS. OZ8TV,
Frede, tager sig af dette kursus.
Onsdag kl. 19.00 til 21.50: Regetitionskursus. OZ4RA, Henning
tager sig »kærligt« af de der vil gå op til P&Ts prøve her i
november.
Torsdag kl. 18.30 til 21.30: Byggeaften. Dette kursus er fortrins
vis for ungdomsskolerne, men andre er også velkomne til at
hygge og bygge med. - Hvad med at få de vågnende planer
om en effektiv rævemodtager tilfredsstillet her? - OZ8TV har
konstrueret en revolutionerende modtager, der med integre
rede kredse er både let og billig at bygge. Byggeaftenerne
ledes af OZ4RA, Henning.
Husk også morsetræningen på 2-meter denne aften.
Fredag, lørdag og søndag (de ledige af dem) står klubhuset
»CO« selvfølgelig til alle vore medlemmers disposition også,
ligesom klubbens radiostationer, måleudstyr, samt øvrige
udrustning gerne skulle bruges mest muligt. Husk her P&Ts
bestemmelser:
D-licensen må kun bruge 2-meterbåndet.
C-licensen må derudover komme med 10 watt CW på alle
andre bånd. I denne forbindelse skal nævnes at 11F efter for
lydender er ved at konstruere en 10 Watt CW-klubsender
for C-licenserne.
B- og A-licenser kan frit benytte ALT forefaldende i »CO«.
Det påtænkes at lave en antenneaften fredag, hvor interes
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NYBORG
Lokale: Holms Allé 17.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannesen, Holms Allé 17. Tlf. 31 31 18.
Torsdag den 6. december holder vi juleafslutning. Den for
løbne tid er gået meget roligt. Et par rævejagter og så har vi
ventet på materialer til vor ræveautomat, men nu er de kommet
og så varer det sikkert ikke længe førend der er gang i bygge
riet.
Vy 73 de Inge

ODENSE
Lokale: Sdr. Boulevard 60 kid., Odense.
Møde: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ9IO, Henning Olsen, Degnehøjvej 20,
5300 Kerteminde, tlf. (09) 32 24 84.
Den 1. oktober holdt OZ1OY og OZ5NM foredrag om SSTV.
Det var en meget fint tilrettelagt aften, som I skal have ros og
tak for. Årets rævejagter er endt og et par værdige fynsmestre
blev fundet. Det blev OZ3PZ og OZ6XT fra Nyborg, der løb af
med førstepræmien, til lykke med det. Nr. 2 blev OZ8HV og
OZ90T fra Odense og trediepladsen gik til OZ2YC og OZ9VO,
også fra Odense. Ræveudvalget skal have tak for en godt til
rettelagt sæson.
Teknisk kursus ventes at begynde sidst i januar. Det bliver
hver tirsdag kl. 19.30. Tilmeldelse skal ske snarest til forman
den.
Kurset vil blive kørt i forbindelse med Danmarks Radio's ud
sendelser. Lærer bliver Lars, OZ8UP. Iflg. oplysninger fra DR
vil programmerne i radio og TV komme til at køre efter »Vejen
til Sendetilladelsen« med følgende opdeling:
RADIO - fredage:
Udsendelse nr. 1: Passive kredsløbselementer.
Udsendelse nr. 2: Rør og transistorer.
Udsendelse nr. 3: Oscillatorer.
Udsendelse nr. 4: Målinger og opgavebesvarelserfra uds. nr. 1.
Udsendelse nr. 5: Modtagere.
Udsendelse nr. 6: Sendere.
Udsendelse nr. 7: Modulation.
Udsendelse nr. 8: Sikkerhedshensyn og opgavebesvarelserfra
uds. nr. 7.
Udsendelse nr. 9: Antenner og fødeledninger.
Udsendelse nr. 10: Forstyrrelser og opgavebesvarelser fra uds.
nr. 9, licensbestemmelser.
Udsendelse nr. 11: QSO-teknik og repetition.
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FJERNSYN - onsdage:
Udsendelse nr. 1: Svingningskredse og reaktanselementerne.
Udsendelse nr. 2: Ensretning og forstærkning.
Udsendelse nr. 3: Oscillatorer.
Udsendelse nr. 4: Måleteknik.
Udsendelse nr. 5: Modtagere.
Udsendelse nr. 6: Sendere.
Udsendelse nr. 7: Modulation og modulationskontrol.
Udsendelse nr. 8: Strømforsyning.
Udsendelse nr. 9: Antenner og fødeledninger.
Udsendelse nr. 10: Forstyrrelser og deres afhjælpning.
Der vil i forbindelse med morsekurset, som i øjeblikket er i
fuldt sving, blive udsendt morsetræning på 80 m. Det starter
den 22. november kl. 19.00 til 19.30 og vil fremover komme
hver torsdag. Frekvensen bliver 3,560 HMz ± QRM og call bli
ver OZ3FYN/A.
Samtidig kan oplyses, at afdelingen nu råder over sit eget
morsekursus på bånd. Båndet kan lånes til overspilning. Det
fylder i øjeblikket 90 minutter, hvilket kun er 1/4 af båndets to
tale mulighed, så inden længe vil vi forsøge at få fyldt mere på.
OZ8HV har forladt bestyrelsen på grund af voksende arbejds
byrde og OZ3IZ går nu ind i bestyrelsen som suppleant. På
grund af manglende QTH stabilitet i bestyrelsen har vi hen
vendt os til OZ5CI og bedt ham føre foreningens regnskaber
frem til næste GF.
Vy 73 de OZ9VO, Palle

Hoved bestyrelsesmedl.:

OZ4RJ Svend Aage Lauridsen,
»Skovly«, Blichersvej, 7330 Brande.
Tlf. (07) 18 04 37.
OZ9WN Willy Nielsen, Nørrebrogade 28,
7100 Vejle. Tlf. (05) 82 68 20.

ESBJERG
Lokale: Neptunvej 21, Sædding.
Adr.: Postboks 94, 6700 Esbjerg.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, Tlf. (05) 16 54 15.
Program:
Onsdag d. 21. nov.: Mødeaften.
Onsdag d. 28. nov.: Foredrag.
Onsdag d. 5. dec.: Mødeaften.
Onsdag d. 12. dec.: Mødeaften.
Vy 73 de OZ5OH, Ole

GIVE og omegn
Lokale: Rådhuskælderen, Give.
Møde: Torsdag 19-20 undervisning, derefter klubaften.
Fmd.: OZ4CR, Jørn Christiansen, Præstevænget 39, Give.
Kass.: OZ5GH, Gunner Hansen, Hospitalsgade, Give.
Lørdag den 8. december holder vi fest i vort klublokale i
rådhuskælderen og håber i den anledning på stor tilslutning.
Alle interesserede er velkomne. Tilmelding senest 1. december
til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Onsdag den 12. december afholder vi, sammen med Her
ning afd., et diskussionsmøde i Herning. I dette møde deltager
HB medlemmerne OZ4X fra Ålborg og OZ4RJ.
Vy 73 de OZ4RJ, Svend Aage

024X, Erik Hansen, Lerkenfeltvej 17,
9200 Skalborg. Tlf. (08) 18 37 90.

HURUP
Lokale: Lindalsminde GI. Skole, Vestervig.
Møde: Torsdage kl. 19.30.
Fmd. OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbøl,
tlf. (07) 94 14 85.

HERNING
Vy 73 de Lund

ÅLBORG
Lokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18.
Møde: Onsdag kl. 20.
Fmd.: OZ4X. Erik Hansen, Lerkenfeltvej 17, 9200 Skalborg,
tlf. (08) 18 37 90.
Kass.: OZ7ND, Anders Højden, Vadum Kirkevej 5,
9430 Vadum, tlf. (08) 27 12 80.
På trods af vore lokaleproblemer grundet lukningen af en
del af ungdomsgården kan vi fortsætte klubaftenerne i andre
lokaler samme sted. Vi kan derfor for nov.-dec. byde på føl
gende interessante program:
21. nov.: Foredrag om rævemodtagerens brug og konstruktion
ved OZ4KV.
28. nov.: Klubaften.
5. dec.: Foredrag - OZ2OE, Ole, kommer og fortæller om
blandere og blandingsproblemer.
12. dec.: Klubaften.
19. dec.: Juleafslutning med små overraskelser.
Endelig har vi, når dette læses, haft ræveafslutning og re
sultatet af årets jagter blev:
1 5XD-2WY-7QG 1.562 p
6 8XM-3MV 952 p
2 3PS 1.415 p
449 p
7 4X-7ND
3 2XZ-5ID 1.350 p
8 7SG
258 p
4 7WV—2KS-2IM 1.278 p
9 3SO
110 p
5 2BB 970 p
Ja, det var alt for denne gang, på gensyn
i klubben.
Vy 73 de OZ3MV, Dion
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Hoved bestyrelsesmedl.:

Lokale: Møllegade 14, Herning.
Møde: Onsdag kl. 19.
Postbox 1403, giro 54 196.
Fmd.: OZ9PZ, Poul Erik Skov, Jacob Knudsensvej 39,
7400 Herning. Tlf. (07) 12 68 53.
Vi er igen i år inviteret til at deltage i Give afdelingens jule
frokost. Denne afholdes i år den 8. december. Give afd. jule
afslutning plejer at være en kæmpesucces. Vi vil gøre vort til,
at dette års julearrangement i Give ikke kommer til at stå til
bage for sidste års fest.
Den 12. december kommer OZ4RJ og OZ4X på besøg. Denne
klubaften vil forme sig som en debataften, hvor vi gerne skulle
møde så mange som muligt. Vi vil denne aften debattere EDR's
fremtid med udgangspunkt i den nylig afholdte GF i Odense.
Denne GF var ikke nogen succes, tør man vist sige. Blandt an
det vil vi tage de i OZ foreslåede lovændringer til EDR's love
op til debat.
Af afdelingens obligationslån er følgende obligationer ud
trukket til indløsning hos kassereren: Nr. 2 - 24 - 35 - 36 og 40.
Når dette nummer af OZ er dig i hænde skulle undervisnin
gen »Licens til Verden« være startet. Ca. 1. november. Under
visningen foregår på aftenskolen.
Den 19. december afholder klubben »Juleafslutningspakkefestauktion«. Denne aften skal vi hygge os med diverse et eller
andet. Alle kommer denne aften med en pakke, stor eller lille.
Indholdet af pakken bestemmer du, så brug nu fantasien »Bø
jer«. Vi stiller kun den betingelse at pakken skal have en værdi
af mindst 5,- kr. men ikke over 10,- kr. Der vil i al gemytlighed
blive holdt auktion over pakkerne, og overskudet går til klub
arbejdet.
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Program:
21/11 og 28/11: Almindelig klubaften.
5/12: Besøg på Jysk Telefon i Herning. Vi mødes i Smede
gade 2 kl. 19.30.
8/12: Give afdelingen inviterer os til deres julefrokost. Kørsel
til Give aftales nærmere på klubaften.
12/12: Debataften. - EDR's fremtid - OZ4RJ og OZ4X kommer
og giver en orientering om forløbet af sidste GF i EDR.
19/12: »Juleafslutningspakkefestauktion«.
Det var alt for denne gang.
Vy 73 de OZ1GX, Gunnar

HORSENS
Lokale: Borgmesterbakken 13, 8700 Horsens.
Fmd.: OZ6SZ, Steen Rasmussen, Vesterhøjsvej 10, Egebjerg,
8700 Horsens.
Klubbens faste aktiviteter:
Mandag kl. 19.30: Rævejagt. Mødested - klubhuset.
Tirsdag kl. 20.00: Teknisk kursus.
Onsdag kl. 20.00: Byggeaften.
Torsdag kl. 20.00: Klubaften.
Ang. rævejagterne:
Vi gør nu et fremstød for at få sat skub i denne gren af klub
arbejdet.
Søren og Henning tilrettelægger jagterne, der foregår hver
mandag, hvor jægerne mødes i klubhuset kl. 19.30.
En god hjælp for dette arbejde ville det være, hvis tidligere
(nu inaktive) rævejægere ville overlade klubben deres modta
gere til låns eller til salg. Formanden modtager gerne henven
delser desangående.
Og så bakker vi hele sagen op gennem:
Månedens arrangement:
Torsdag den 22. nov. 1973 kl. 20.00 - klubhuset: OZ8BK,
Berndt Kramer viser film fra rævejagter, og ræveafdelingens
folk orienterer om de kommende arrangementer.
Byggeaftenerne begynder onsdag den 7. nov. 1973 kl. 20.00
under ledelse af OZ6SZ.
Vi starter med at gennemgå de indkomne ønsker vedrørende
byggeopgaver og snakker os til rette om, hvad vi skal tage fat
på.
Ved bestyrelsens møde den 5. okt. 1973 vedtoges det at over
drage job'et som forvalter af klubhuset til Henning Andersen.
De licenserede amatører, der er medlem af Horsens afdelin
gen, og som ønsker QSL-kort ekspederet gennem afdelingen,
bedes snarest meddele dette til OZ6SZ, der videregiver samlet
besked til EDR’s QSL-manager.
Vy 73 de OZ9SH

KOLDING
Fmd.: OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16, tlf. (05) 52 87 38.
Vi har engageret OZ4RJ til at komme og holde et antenne
foredrag for os torsdag den 22. november 1973. Til denne af
ten er også Vejle afd. indbudt.
Efter boet fra OZ6PX er der endnu en del komponenter, som
vil blive forsøgt solgt på en auktion torsdag, den 6. december
1973. Vi håber mange vil mode op denne aften, da der skulle
være en mulighed for at gøre en god handel. Af udvalget kan
nævnes: Transformatorer, drejekondensatorer, spoleforme, rør,
monteringskasser, måleinstrumenter, diverse hjemmebyggede
apparater, mikrofoner, højttalere, krystaller og hundredevis af
andre smådimser.
Alle er velkomne og vi skulle gerne have udsolgt. Altså tors
dag, den 6. december kl. 20.00 i kantinen på Vetaphone Elek
tronik, Fabrikvej 11.
Vy 73 de OZ5VY, Orla
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VEJLE
Lokale: Dæmningen 58.
Fmd.: OZ9WN, Willy Nielsen, Nørrebrogade 28.
Tlf.: (05) 82 68 20, tlf. arb. (05) 82 41 21.
Program:
Torsdag den 22. nov. afholdes sammen med Kolding afd. på
Vetaphone foredrag af OZ4RJ om HF antenner. Se under
Kolding afd.
Torsdag den 6. dec. auktion i Kolding.
Af hensyn til teknisk kursus torsdag flyttes vor almindelige
klubaften fra den 13. nov. til tirsdag og derefter den første
og tredie tirsdag i hver måned.
Vy 73 de OZ4RU, Rudolf

Hovedbestyreisesmedl.:
OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm 9,
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 13 11.

KREDSARRANGEMENT
Aabenraa- og Tønder-afdelingen afholder et fælles sønder
jysk arrangement i klubhuset i Aabenraa den 22. november
kl. 19.30.
Foredragsholderen OZ9SW behøver vel ingen nærmere om
tale. Hans emne denne gang er:
VHF-UHF HVORDAN og HVORFOR.
Alle interesserede er velkomne.
Husk også Flensborg afdelingens sejltur den 17. november.
Vy 73 de OZ6IC

HADERSLEV
Lokale: Slotsgade 16'.
Fmd.: OZ5PG, Peter Gråber, Ribelandevej 78.
Tlf. (04) 52 57 89.
Program:
Tirsdag den 4/12 kl. 19.30: Mobiltest fra Thomashus kro.
Mandag den 17/12 kl. 19.30: Alm. mødeaften
(du må meget gerne komme).
Udover disse faste aftener kører vi forskellige arrangemen
ter, for eksempel morsekurset, som er startet. 8 mand var
interesserede, ja, de tilmeldte sig ovenikøbet. Af disse er bare
1 mand mødt op. Nå, det er jo også meget godt, men vi
glæder os til at se resten. Altså, hver onsdag kl. 19.30 i
lokalet.
Også en julemik må vi se at få tid til, men det får I direkte
besked om.
Vy 73 de OZ5GK, Kurt

NORDALS
Lokale: Sjellerupvej 30, 6430 Nordborg.
Fmd.: OZ1QA, Finn Pedersen. Th. Brorsonsvej 54,
6430 Nordborg.
Sekr.: OZ2QC, Jørgen Espensen, tlf. (04) 45 62 35.
Program:
Torsdag den 22. november kl. 19.30, filmaften, hvor OZ8DS
vil fremskaffe nogle film til denne aften.
Vy 73 de OZ2QC, Jørgen
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SØNDERBORG
Lokale: c/o Winds Radioservice, Sjællandsgade 18,
6400 Sønderborg.
Møde: Tirsdag kl. 19.30.
Kass.: OZ3GY, Karl Aage Hansen, Damvej 13,
6320 Egernsund. Tlf. (04) 65 04 44.
CW-kurset går planmæssigt og inden længe ser det ud til,
at »smugtrænerne« kan komme til prøve.
Program:
20. nov.: Amatørens måleinstrumenter - 2- ved OZ8DS.
27. nov.: CW.
4. dec.: CW.
11. dec.: Juleafslutning (smørrebrød + P 35).
Vy 73 de OZ6AO, Werner

ÅBENRÅ
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ5WK. Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå.
Tlf. (04) 62 13 11.
Program:
Onsdagene den 21. og 28. nov. samt 5. og 12. dec. sørger
OZ3ER for CW-undervisningen, hvorefter OZ6TG propper
de trætte hjerner med VTS.
Torsdagene den 22. og 29. nov. samt 6. og 13. dec.: Klubaftener.
Angående den 22. nov. se under kredsarrangementer.
Den 6. dec. har OZ1YJ lovet at komme med sine lysbilleder
fra Thule. Denne aften må du huske at tage XYL, YL og
diverse »storesøstre« med.
Lørdag den 15. dec. holder afdelingen julefest. Da festkomi
teen i denne anledning kun har afholdt ganske få møder
indtil nu og projektet ikke er færdigbehandlet, vil nærmere
tilgå de enkelte medlemmer.
Vy 73 de OZ6IC

VP9BA kører på 28.165 MHz - QTH Bermuda - rapporter
til Box 73, Devonshire, Bermuda.
ZC4CY kører på 28.180 MHz - QTH Limassol, Cypern rapporter til Box 216, Famagusta, Cypern.
3B8MS kører på 28.190 MHz — QTH Mauritius — rapporter
til G3DME.
10 meter er et dejligt bånd, hvor man ofte med meget
små effekter, kan række langt — og det er et meget spæn
dende bånd — er der først åbent kan man forvente mange
spændende DX.
Måske vi alle skulle prøve at være endnu mere opmærksom
på 10 meter båndet.
OZ4FF
Se i øvrigt under Contestmanager bringer nyt.
HR.

AMATØRANNONCER
Taksten for amatørannoncer er 20 øre pr. ord. - Mindst 3
kr. - Annoncerne sendes direkte til bogholderen senest d. 20.
i måneden bilagt betalingen i gængse frimærker. For sent
indsendte annoncer henlægges til næste nummer af OZ.

Sælges: SSTV monitor med alle diagrammer og beskrivelser,
ca. 90% færdigmonterede.
Ønskes: God AP 2 m til 220 volt.
OZ6CE, tlf. (06) 55 14 60 efter 18.
Sælges: 1 stk. elektronisk lommeregnemaskine, 600,- kr. 1
stk. rytmeboks med 12 faste rytmer, 500,- kr. 1 stk. elbug, 300,kr. 1 transistorradio med kassettebåndoptager for batteri og
lysnet, 450,- kr. 1 stk. STORNO CQM 13c-10 med dobbelt MF, 12
V DC konverter, beregnet for 6 kanaler, hvoraf 3 følger med,
650,- kr.
OZ8PJ, Peter Svendsen, Sølvgade 85B1 tv, 1307 København
K.
Sælges: Plastkasser indeholdende følgende: 9 stk. 25 A dio
der BYX 21/200, monteret i overføringskøleplader, samt kon
densator og modstand. Hver kasse indeholder både »+ og +«
dioder, pr. kasse 25,- kr. Nye, vacuumimprægnerede transfor
matorer, primær: 210-220-230- 240 V,sekundær: 14 V8 Aeller
6 + 8 V, 8 A, pr. stk. 70,- kr.
Karsten Jensen, Kejlstrupvej 60, 8600 Silkeborg.
Sælges: RTTY dele, såsom print til ST5, AK1, samt 88 mHy
toroider m.m. sælges.
OZ4QQ, Egon Sørensen, Skanørvej 2, 3700 Rønne.

Er der åbent på 10 meter?
Ofte lytter man båndet over i den sikre overbevisning, at
der er nok ikke åbent.
Man anser det derfor for formålsløst at kalde CQ.
Der er noget, der tyder på, at denne opfattelse er generel
over hele jordkloden, og derfor regnes 10 meter ofte for
»dødt« selvom det kan være mere eller mindre åbent.
Indenfor Region I, er der oprettet flere HF beacon stationer,
som man kan lytte efter - og hører man disse, ja så er der
QSO-muligheder.
DLØIGI kører på 28.195 MHz - dog fra 15.-20. minut og
45.-50. minut på 28.200 MHz - rapporter tilsendes DJ5DT.
GB3SX kører på 28.185 MHz - QTH er i Sussex og rappor
ter sendes til G3DME.
VE3TEN kører på 28.175 MHz — QTH Ottawa i Canada.
Rapporter til G3DME.
OZ NOVEMBER 1973

Sælges: AP radiotelefon, ombygget til lysnetdrift, af typen
566, med variabel modtager. Betjeningsbox og diagrammer
medfølger. Senderen mangler x-tal, men har indbygget tone
generator, som kan ændres til 1750 Hz, pris 325,- kr.
Tre stk. UHF rør, 2 C 39 A, kun lidt brugte, sælges, pr. stk. 60,kr., samlet 170,- kr.
Henvendelse efter kl. 18.30 til OZ4NT, N. J. Trælle, tlf. (03)
51 23 76 lokal 46.
Sælges:
Philips
båndoptager,
2-spors
Major,
type
EL3516DK04,
Philips
båndoptager,
Major
Stereo,
type
EL3536/17, Philips båndoptager, Aristona 4-spors mono, Phi
lips diktermaskine, type 3581 DK.
Henv. bedst efter kl. 17. (01) 91 13 83, OZ7UW.
Sælges: 2 stk. AP-566. Den ene 12 volt, den anden 220 volt.
Køreklare og i fin stand, begge med krystaller til 145,9 - 145,8 Herning og Lysnet rep. Kan beses og afprøves på min QTH.
Afhentningspris 350,- kr. og 450,- kr.
OZ9MW, Bøgevej 16, Skanderborg, Tlf, (06) 52 10 47.
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Sælges: Nye rør i forseglet originalpakning fra Eimac: 3 stk.
7203 = 4CX250B og 4 stk. 3CX100A5 = 2C39WA. Desu den 3 stk.
829 B, 5 stk. 6J6WA og 5 stk. 6360 = QQE03/12, ligeledes nye.
Brugt jagtriffel tages evt. i bytte.
OZ7MR, tlf. (06) 57 71 90 efter 18.
Sælges: 1 stk. Heathkit oscilloskop, type 10-12 U med manu

Tidsskrift
for
amatørradio
udgivet
af
landsforeningen
Eksperimenterende
Danske
Radioamatører
(EDR)
stiftet
15.
august 1927. Adresse: Postbox 79, 1003 Kbh. K. (tømmes
2 gange om ugen) Giro 2 21 16.

Formand:
OZ4JA, Jens-Karl Iversen, Rybjerg Alle 86,
2730 Herlev. Tlf. (01) 91 66 85.

al.
Tlf. (01) 91 35 84. 0Z80U.
Sælges: 1 stk. Heathkit SWL kommunikationsmodtager for
220 V, 9 rør, 180 kHz-30 MHz i fem bånd, elektrisk båndspred
ning, krystalfilter i MF, MF-1682 kHz, AM-USB-LSB, områder: A)
180 kHz - 420 kHz, B) 550 kHz - 1550 kHz, C) 2MHz - 5 MHz, D)
5MHz - 12,5 MHz, E) 12,5 MHz - 30 MHz.
Folmer Tue Nielsen, Søvej 40, 4140 Borup.

Næstformand:
OZ4X, Erik Hansen, Lerkenfeltvej 17,
9200 Skalborg. Tlf. (08) 18 37 90.
Sekretær:
OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand. Tlf. (01) 73 29 97.
Kasserer:
OZ4WR, John Hansen, Lavendelvænget 6,
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.

Sælges: AP hovedstation godkendelse model 620 bredbånd
Lyngby repeater, 650,- kr. Meget ny AP 616 bredbånd uden
x-tal, 3 kanal, 220 V, 450,- kr. AP 616, smalbånds, 4 kanaler, 220
V, uden x-tal, 550,- kr. AP 565, 220 V, 4 kanaler, 375,- kr. AP 565,
12 V, 4 kanaler, 350,- kr. 27 MHz Zodia TC 72, 1.350,- kr. med
lader og nikkelakkumulator, ny. Sosa mini6 5 W, ny, 550,- kr.
Sosa mini6 5 W, brugt, 400,- kr. Pye videokamera Transistor
Lynx atumatic, 1.100,- kr. Philips målegenerator FM-AM GM
2889, 475,- kr. Philips rørvoltmeter GM 7635, 150,- kr. 1 stk.
Hichok rørtester som ny, 375,- kr. 1 stk. STORNO hovedstation
50 W 2 m, 275,- kr. 200 W HF Eico 753 med mikrofon og power,
1.450,- kr. SWR meter SE 406, 50,- kr. Instrument 35, 15,- kr.
Instrument 250 W AC/DC, 15,- kr. Nikkelakkumulator 13,75 V,
2,5 A, 55,- kr. 6x6 Ferrania elletoflex, 75,- kr. Arena stereofor
stærker 2x25 W, 350,- kr. Falut båndoptager, 150,- kr. Grundig
båndoptager, 150,- kr. 1 stk. elektrisk spilleautomat, 500,- kr.
Harald H. Andersen, tlf. (01) 10 93 06 mellem 18 og 21.

Teknisk udvalg: OZ9JB og OZ9WN.
Hjælpefond: OZ5GF, Leif Oisen, Bogfinkevej 7,
4800 Nykøbing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.
VHF udvalg: OZ4ET, E. Thomsen, Stendyssevej 17,
Gundsømagle, 4000 Roskilde. Tlf. (03) 38 87 64.
Foredrag: OZ4SO, Søren Boi Olsen, Sigynsvej 22,
3700 Rønne. Tlf. (03) 95 18 64, priv. (03) 95 13 24.
Handicapudvalg: OZ1TD, Trygve Tøndering,
Solbakkevej 8, 2820 Gentofte. Tlf. Ordrup 1136.
OZ3WP, W. Panitzsch, Esplanaden 46,
1263 København K. Tlf. (01) 11 63 30,
lokal 55 og (aften) (01) 14 27 56.
EDR's QSL bureau v/ OZ6HS, Harry Sørensen,
Hovedgaden 51, Ingstrup, 9480 Løkken.
Tlf. (08) 88 30 06.

Sælges: AP 565 til 220 V, RX variabel, TX x-talstyret, 175,- kr.
Katodestrålerør DG 7-5. 50,- kr.
OZ40V.

Funktionærer:
Grethe (bogholder) Grethe Sigersted,
Borgmestervej 58, 8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.

Sælges: Acrylforplade til Robot SSTV-Monitor, 15x15 cm, 5,kr.
OZ9FA, tlf. (03) 39 76 08.
Sælges: Målesendere; Hewlett Packard 614A. 800-2100 MHz
og 616A, 1800-4000 MHz. Forstærkerrørvoltmeter Hewlett Pac
kard 4000,1 mV-300 V, 475,- kr. RCL målebro, Radiometer
M M1 d, 225,- kr. Tonegenerator SAPC 20-200.000 Hz 1MV-10 V.
365,- kr. Frekvensmeter Ameco 10-100 MHz, 0,0001%, 875.- kr.
X-bånd
testset
AN/UPM-25,
målesender-frekvensmeterpwermeter 1325,- kr. Sweepgenerator 5-100 MHz (spoler mang
ler) indbygget scop 175,- kr. Collins PTO70E2 2-3 MHz og 70E3
450-550 kHz å 85,- kr.
Fotomultiplier CV337 65,- kr. Katodestrålerør 2BP1 og 5BP1
med skærm å 65,- kr. X-talovn med 1250 kHz x-tal, 90,- kr.
Yderligere haves mængder af andet grej, f.eks. oscillatorer,
mixere, sendere, modtagere, x-taller, transformatorer, rør, bø
ger, m.m.m.
OZ6AI, Asbjørn Jørgensen, Åbrinken 1, Tapdrup, 8800 Viborg.
Tlf. (06) 62 47 72 bedst efter 17.

HF grej

2 m FM grej

-GREYSTONEe l e c t r o n i c a/s
telf. (04) 6.5 13 71
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Forretningsudvalget består af OZ4X, OZ4JA, OZ9JB
og Grethe.

Medlemsbladet »OZ«
Hovedredaktør og ansvarshavende:
OZ7XG, Erling Hansen, Sophus Bauditz Vej 14,
5000 Odense. Tlf. (09) 11 31 09.
Stof til OZ skal være red. i hænde senest den 20. i
måneden.
Teknisk redaktion (Hertil sendes alt teknisk stof):
OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
3520 Farum. Tlf. (01) 95 11 13.
VHF-redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod 0,
7400 Herning. Tlf. (07) 16 61 36.
Amatørannoncersendes til bogholderen, Grethe.
ALLE ANDRE ANNONCER
sendes til OZ3BH, Carsten Brendstrup-Hansen,
Risbro 29, 2650 Hvidovre. Tlf. (01) 78 74 15.
Materialet til annoncerne skal være OZ3BH i hænde
senest den 20. i måneden.
Årskontingentet til EDR udgør 70,- kr. incl. tilsendelse
af »OZ«. Ved indmeldelse betales desuden et indskud
på 10,,- kr. for tilsendelse af emblem m.v.
Udebliver »OZ« klages skriftligt til det lokale posthus.
Giver klagen ikke resultat, reklameres til bogholderen,
som da starter en officiel undersøgelse af sagen.
Eftertryk af OZ's indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Erhvervsmæssig udnyttelse må dog kun finde sted
med forfatternes udtrykkelige tilladelse.
Tryk: John Hansen Bogtryk, Strandvejen 9,
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.
Afleveret til postvæsenet den 14. november 1973.
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